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Estamos entrando em uma era de perda de sinal da audiência online, 
na qual o direcionamento de mídia se tornará menos eficaz. Assim, 
o criativo terá que compensar. Na última década, os profissionais de 
marketing dedicaram atenção descomunal e recursos tecnológicos 
consideráveis para otimizar públicos, para definir parâmetros de seg-
mentação e alocar orçamento em canais. Mas três fatores - público, 
orçamento e criativo - conduzem a resultados de marketing positivos, 
sendo o criativo o mais importante dos três.  

Boom da tecnologia cria alavanca poderosa  
para as marcas

O que é acessibilidade para você? De que modo sua empresa tira do 
papel as boas intenções para melhorar o dia a dia de pessoas com defici-
ência que são consumidores ativos e agentes econômicos essenciais de 
nossa sociedade de mercado? Essas perguntas são importantes quando 
analisamos que ainda há um longo caminho para avançarmos para que 
possamos transformar nosso ecossistema de negócios em um ambiente 
inclusivo de verdade. Tomemos como paradigma o ambiente digital.  

a acessibilidade digital no contexto do marketing 
contemporâneo

Depois do início da pandemia, milhões de pessoas ao redor do mundo 
vêm sentindo na pele – e no bolso – os impactos da Covid-19. Eventos 
e viagens cancelados, estabelecimentos e atividades de lazer fechando 
as portas, trabalho em regime de home office...um cenário de incerte-
zas há muito não experimentado. A necessidade do isolamento e do 
distanciamento social para conter o avanço da doença potencializou a 
situação já caótica. No Brasil, a demora no enfrentamento adequado 
da pandemia engrossou a lista de atividades econômicas prejudicadas. 
Diante do contexto, qual a saída?  

Setores econômicos duramente afetados pela 
pandemia: quais as saídas?
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negócios em pauta

o tradicional "amarelo itapemirim"
Mais nova companhia aérea brasileira, a Itapemirim Transportes Aéreos 

anunciou a chegada da sua quinta aeronave em solo brasileiro. O Airbus 
A320 recebeu a matrícula PS-ITA, em homenagem à companhia e seus 
colaboradores. A aeronave chega ao país já pintada com o tradicional 
"amarelo Itapemirim". A pintura da frota da companhia tem chamado 
a atenção de quem passa pelos principais aeroportos do país desde o 
dia 29 de junho, data em que a ITA realizou o seu primeiro voo. Nos 
próximos dias, a aeronave deverá começar a realizar voos comerciais, 
atendendo aos oito destinos nos quais a ITA já opera. O crescimento da 
frota da companhia é um marco importante para consolidar as operações 
comerciais. Com 67 anos de história, o Grupo Itapemirim é referência 
no mercado de transportes brasileiro. Saiba mais: (www.voeita.com.br). 

  leia a coluna completa na página 3

Foto: hkbrasil.com/reprodução

news@ti

evento gratuito voltado ao comércio varejista 
apontará tendências do setor

@Para a retomada econômica, o comércio varejista precisa estar 
alinhado com as melhores práticas do mercado. O setor é respon-

sável pela empregabilidade de 68,43% dos brasileiros e contribui com 
uma massa salarial total de mais de R$ 50 bilhões, por ano. Para apoiar 
os pequenos negócios, o Sebrae Rio e o Sebrae Nacional realizam a 
primeira edição do evento gratuito e online Varejo Week, que apontará 
as principais tendências do setor e possibilitará trocas de experiências 
entre as empresas de diferentes localidades do país. O evento contará 
também com a participação do Sebrae de outros estados, como Rio 
Grande do Norte, Bahia, Distrito Federal e Espírito Santo, e será reali-
zado entre os dias 12 e 16 de julho, sempre com palestras no período da 
manhã, começando às 10h30, e também com painéis setoriais iniciando 
às 17h30. Para participar, o empreendedor precisa realizar sua inscrição 
no link (https://conteudos.rj.sebrae.com.br/varejo-week).    leia 
a coluna completa na página 2
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empresas e indústrias passarão 
a construir pontes sobre ilhas 
de automação, e o uso de robôs 
digitais em trabalhos pessoais, 
individualizados, será uma  
realidade pujante. 

essas foram duas das principais previ-
sões da UiPath para 2021 - empresa 

líder global na automação de processos e 
tarefas repetitivas via o RPA (Automação 
Robótica de Processos) - comunicadas 
ao final do ano passado durante o UiPath 
Reboot Work Festival.  

“Resumidamente, elas ilustram o que 
significa a automação em sua forma mais 
holística, englobando tanto processos 
empresariais ou industriais do negócio, 
quanto as atividades burocráticas que cada 
um desempenha no seu setor”, diz Edgar 
Garcia, diretor comercial da UiPath para 
a América Latina.

Garcia alerta que na medida em que 
a automação se torna uma prioridade 
para líderes de diversos segmentos no 
mundo  (conforme a pesquisa global “O 
Futuro do Trabalho”, realizada no ano 
passado pela Forrester Consulting, 50% 
das empresas consultadas pretendiam 
investir mais no uso de robôs digitais 
para a automação de processos) torna-se 
muito importante discutir a automação 
não somente no fluxo corporativo da 
empresa mas também no aspecto pessoal 
do colaborador.  

“Ambos os tipos de automação são fun-
damentais para uma empresa totalmente 
automatizada. Focar em apenas um tipo 
limita o quão grande podemos pensar a 
automação. Precisamos reformular a con-
versa para falar de forma mais holística, 
sobre como a automação pode impulsionar 
a transformação digital”, diz Garcia.

automações pessoais impulsionam  
a transformação digital
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Segundo o executivo, as automações no 
nível empresarial, no âmbito do negócio, 
são, normalmente, as primeiras que uma 
empresa busca, porque as oportunidades 
tendem a ser mais evidentes e os benefícios, 
muito claros.  

Segundo estudo da Mackinsey, cerca 
de 60% das ocupações têm pelo menos 
30% dos seus fluxos automatizáveis. “No 
entanto, muito trabalho ainda vive no 
nível pessoal, e olhar para este lado é 
importante para a escalada massiva no 
programa de automação de uma organi-
zação”, diz Garcia.  

“Isso significa possibilitar aos profissionais 
a construção de uma automação pessoal, 
individualizada, para lidar com tarefas exclu-
sivas, como envio de e-mails, arquivamentos, 
agendamentos etc. Este tipo de automação 
pode atingir uma escala muito significativa e 
gerar um retorno financeiro igualmente im-
portante, além de mais satisfação interna”, 
diz. Neste último quesito, pesquisa global 
da IDC aponta que 71% dos profissionais 
consultados afirmaram se sentir felizes e 
otimistas – e não ameaçados - com a possi-
bilidade de os robôs digitais tomarem parte 
do seu trabalho diário.

“Tomemos como exemplo uma segu-
radora: um colaborador pode usar uma 
automação pessoal para extrair dados de 
sistemas de terceiros para avaliar riscos; ou o 
gerente de relacionamento pode configurar 
uma automação para validar e reconciliar 
dados em um sistema de gerenciamento de 
relacionamento com o cliente; ou ainda, um 
oficial de sinistros pode trabalhar com um 
robô para agir rapidamente para resolver um 
incidente de cliente”, exemplifica Garcia.

Porém, o executivo alerta que executar 
um programa de robô eficaz para cada 
pessoa, em escala, requer treinamento, 
gerenciamento e governança.  De acordo 
com o relatório de tendências Blissfully 
SaaS de 2019, as empresas usam “137 
aplicativos SaaS exclusivos em média” - 
um aumento de 30% em relação a 2018.  

“Assim, a automação pessoal sem go-
vernança cria o mesmo efeito em torno 
do programa de automação corporativo. 
Portanto, é de vital importância que, ao 
habilitar automações pessoais, a empresa 
se certifique da implementação de platafor-
mas adequadas, assim como ferramentas 
de governança”, diz Garcia.

 
Fonte e mais informações: 

(https://www.uipath.com/pt/).

como a 
pluralidade 
social 
contribui 
para a 
integridade e 
a estratégia de 
negócio?

Ética e integridade
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pronampe  
em 2021:  
4,5 milhões  
de pequenos 
negócios  
terão direito

Por Eduardo Moises

contábil
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Denise Debiasi

auxílio emergencial
O governo federal decidiu prorrogar 

por três meses o pagamento do auxílio 
emergencial à população de baixa 
renda afetada pela pandemia. Com 
isso, o benefício, que terminaria agora 
em julho, será estendido até outubro. 
Também foi editada MP que abre 
crédito extraordinário para custear o 
pagamento complementar do auxílio. 
Segundo o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o custo mensal do programa, 
que paga um benefício médio de R$ 250 
por família, é de R$ 9 bilhões (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/seis-dicas-para-se-destacar-nos-marketplaces-e-aumentar-as-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/pronampe-em-2021-45-milhoes-de-pequenos-negocios-terao-direito/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/denise-debiasi/como-a-pluralidade-social-contribui-para-a-integridade-e-a-estrategia-de-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/setores-economicos-duramente-afetados-pela-pandemia-quais-as-saidas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-acessibilidade-digital-no-contexto-do-marketing-contemporaneo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/boom-da-tecnologia-cria-alavanca-poderosa-para-as-marcas/
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OpiniãO
A pandemia e o viés 

inflacionário

Vivemos em uma 
sociedade em 
permanentes 
mudanças e que 
não podem ser 
precisamente 
esquematizadas com 
antecedência. 

O m e r c a d o  t e n t a 
antecipá-las, mas 
tais previsões não 

podem ser reduzidas a 
uma ciência exata e nunca 
poderão ser perfeitas. As 
mudanças ocorrem con-
tinuamente em todas as 
esferas da economia. As 
preferências e os gostos 
mudam, a mão-de-obra 
muda em quantidade, qua-
lidade e locação. 

Os recursos naturais são 
descobertos, enquanto 
outros são exauridos e as 
mudanças tecnológicas 
alteram as possibilidades 
de produção, afetada por 
mudanças climáticas que 
alteram as safras e cau-
sam limitações ambien-
tais, além de prejudicar 
o fornecimento de água e 
de energia, dentre outros 
problemas. 

Todas essas mudanças 
são aspectos típicos de 
qualquer sistema econô-
mico. 

De fato, não poderíamos 
conceber uma sociedade 
onde não houvesse mu-
dança, uma sociedade na 
qual todos fizéssemos as 
mesmas coisas, dia após 
dia, e nenhum dado eco-
nômico jamais mudasse. 
Não podemos esperar que 
todas as atividades eco-
nômicas sejam "estáveis", 
como se essas mudanças 
não ocorressem. 

Dentro deste prisma, 
fomos visitados por uma 
pandemia de duração e 
dimensão inesperadas. A 
resiliência da sociedade 
humana vem sendo colo-
cada à prova e surgem a 
todo momento inúmeros 
preparativos para evitar o 
colapso. Produzimos antí-
dotos, contratamos e trei-
namos números enormes 
de técnicos e especialistas 
para combatê-la. Obvia-
mente as atividades para 
combater a doença fizeram 
a economia movimentar-
-se. Mas seria importante 
que tais incidentes fossem 
estabilizados. 

Na realidade se pu-
déssemos prever futuras 
pandemias diríamos que 
a humanidade aprendeu 
algo e que os procedi-
mentos de prevenção e 
as atividades de combate 
seriam permanentemente 
incentivadas. O certo é que 
podemos esperar flutua-
ções econômicas sempre. 
Mudanças que irão causar 
aumento nas atividades de 
um setor, e declínio nas de 
outro. 

Neste momento é fun-
damental realizar uma 
revisão de toda a atividade 
empreendedora. Os em-
presários estão também, 
em grande parte, no ramo 
das previsões e correm 
contra o tempo, pois pre-
cisam investir e pagar seus 
custos no presente, na ex-
pectativa de obter suficien-
tes rendimentos no futuro. 
O caos no mercado fornece 

o campo de treinamento 
que vai recompensar e 
expandir os empresários 
perspicazes, e eliminar os 
ineficientes. 

Neste momento, após a 
injeção de dinheiro público 
na economia via auxílio 
emergencial, temos que 
esse novo dinheiro per-
corre todas as cadeias eco-
nômicas desde as pessoas 
que receberam os recursos 
até os fatores de produção: 
salários, aluguéis, juros. As 
pessoas irão correr para 
gastar suas rendas contri-
buindo para uma demanda 
artificial. 

Podemos afirmar que, 
quanto mais longo for o 
ciclo inflacionário, mais 
doloroso e severo será o 
necessário processo de 
ajustamento e as forças de 
mercado vão perceber que 
a política monetária é de 
inflação permanente e irão 
abandonar o dinheiro em 
troca de bens, comprando-
-o enquanto a moeda ainda 
vale mais do que valerá no 
futuro próximo. O resulta-
do será um descontrole da 
inflação, que nos é histori-
camente familiar. 

A inflação como já vi-
mos em passado recente 
destrói a moeda, arruína 
e esfacela as camadas 
mais pobres da popula-
ção, asfixia a poupança. 
Portanto, sua devastação 
é ilimitada. Os bancos, é 
verdade, podem inflar a 
oferta monetária por con-
ta própria. Mas isso tem 
claros limites. Depois da 
criação do Banco Central, 
cada banco não determina 
a sua política de acordo 
com sua reserva e estão 
amarrados uns aos outros 
e regulados pela ação da 
autoridade monetária. 

O governo sabidamente, 
ao longo do tempo, adqui-
riu o controle do sistema 
monetário. Ter o poder 
de imprimir dinheiro dá 
ao governo fonte de re-
ceitas sempre disponível. 
A inflação é também uma 
forma de taxação, pois o 
governo pode criar dinhei-
ro do nada e usá-lo para 
desviar recursos que, de 
outra maneira, iriam para 
as atividades econômicas. 

A inflação, portanto, se 
torna uma substituta da 
taxação bem aprazível ao 
governo e aos seus gru-
pos favorecidos, e é uma 
substituta tão discreta que 
o público em geral pode 
facilmente - e é encorajado 
a - negligenciar. O gover-
no pode atribuir a culpa 
pelo aumento de preços, 
que é uma consequência 
inevitável da inflação, ao 
público geral ou a alguns 
segmentos pelos quais 
nutre disfarçada antipa-
tia, como por exemplo: 
servidores públicos, em-
presários, especuladores 
e estrangeiros. 

Apenas a improvável 
adoção de uma doutrina 
econômica sólida poderia 
levar o público a jogar a 
culpa em quem realmen-
te é o culpado: o próprio 
governo. 

(*) - É Coordenador da Pós-
Graduação em Mercado Financeiro e 
Capitais da Faculdade Presbiteriana 

Mackenzie Brasília e presidente do 
CRE da 11ª Região.

César Bergo (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Jovens de baixa renda recebem treinamento 
para trabalhar no Porto Digital

@A Qualiti Innovative Learning, em parceria com a Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, está lançando 

o projeto SocialCode, um programa social de formação de desenvol-
vedores de softwares. O curso faz parte do novo projeto Forma.Aí, 
lançado pelo Governo do Estado de Pernambuco, e que visa promover 
a qualificação de jovens para garantir vagas na área de tecnologia da 
informação (TI). O curso de qualificação, que será totalmente gratuito 
para os participantes, tem como objetivo promover um maior engaja-
mento dos estudantes de baixa renda no grande volume de vagas de 
emprego no Porto Digital, que atualmente conta com mais de 3200 
postos de trabalho em aberto. “A ideia é mostrar a esses estudantes 
de que todos são capazes, sim, de garantir uma dessas vagas”, destaca 
Fernando Wanderley, diretor da Qualiti Innovative Learning, que faz 
parte do Grupo Pitang de tecnologia.

“Google das Startups”

@Quem são, onde estão, quanto receberam de investimento e 
que soluções oferecem as mais qualificadas startups dos quatro 

cantos do planeta? O empreendedor brasileiro Luiz Neto, radicado no 
Vale do Silício há cinco anos, criou uma tecnologia para coletar essas 
informações de forma mais eficiente e hoje comemora um marco: sua 
empresa Innovation Intelligence, fundada em março de 2020, se tornou 
o maior banco de dados online de startups do mundo, com mais de 
250 mil soluções cadastradas (20 mil delas brasileiras) e uma seleção 
valiosa: todas receberam investimentos de venture capital e, portanto, 
são “validadas” pelo mercado. Criada para ser o “Google das Startups”, 
a Innovation Intelligence tem como um dos principais diferenciais a 
busca semântica por contexto. “Assim como no Google, por meio de 
inteligência artificial, o sistema amplia o escopo das palavras digitadas 
no campo de buscas para encontrar resultados e entende o contexto 
do que está sendo procurado para trazer os melhores resultados”, diz 
Luiz Neto, que tem como foco principal facilitar os negócios de inovação 
aberta e aproximar grandes empresas de startups através dos serviços 
da plataforma (www.innovationintelligence.ai).

A inteligência artificial como 
aliada na otimização de 
diagnósticos da saúde

A tecnologia se tornou forte aliada em diversos setores, principalmente no combate à pandemia, uma vez que facilita a 
interação de diferentes áreas para um objetivo comum: o diagnóstico e o tratamento da Covid-19

Ralph Couto Damazio (*) 

Nesse contexto, a inteligência 
artificial (IA) se tornou uma 
ferramenta essencial no apri-

moramento do trabalho realizado 
pelas organizações de saúde em todo 
o mundo. Um exemplo da assertivi-
dade e agilidade da IA foi a detecção 
dos primeiros casos da doença por 
uma healthtech canadense, nove dias 
antes do alerta oficial transmitido pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Após essa constatação do surto, a 
tecnologia continuou sendo aplicada 
em prol do diagnóstico, otimizando a 
tomada de decisão dos profissionais 
e do governo. Outros exemplos com-
provam a eficácia dessa inovação: 
a inteligência artificial auxilia com 
exames de imagem, tomografia e raio 
X, além de ser eficiente na análise de 
dados de pacientes. É possível utilizá-
-la para detectar possíveis doenças 
no setor assistencial, analisando o 
histórico de um paciente para indi-
car e prever problemas futuros. Para 
além disso, pode ser usada para ar-
quivar prontuários eletrônicos, para 
praticar a telemedicina, entre outras 
possibilidades, sem jamais substituir 
o médico, essencial para detecção de 
fatores externos causadores das mais 
diversas doenças. 

Por meio da IA, em meio a uma situ-
ação de pandemia, por exemplo, casos 
mais graves são priorizados e listados 
para análise com urgência de um pro-
fissional de radiologia, garantindo a 
segurança do paciente que precisa ser 
atendido com urgência, sem necessi-
dade de aguardar na enorme fila de 
espera. Além disso, com o cruzamento 
de dados, a ferramenta pode detectar 
comorbidades que agravam o quadro 
sintomático ou, até mesmo, identificar 

a proximidade no acompanhamento de 
pacientes já diagnosticados. Ademais, 
com sua aplicação é possível investir 
menos recursos financeiros, reduzir 
a taxa de mortalidade, ter resultados 
mais rápidos e precisos, diminuir a pos-
sibilidade de erros médicos, e otimizar 
a telemedicina. 

A inteligência artificial contribui, 
enfim, para uma medicina com foco 
na prevenção, bem como no plane-
jamento de cuidados personalizados. 
As predições são feitas com base em 
análise de prontuário eletrônico, com 
cruzamento de histórico clínico, com-
paração de exames laboratoriais e de 
imagem, resultando em um diagnóstico 
preciso. Ou seja, a IA tende a fazer parte 
cada vez mais da rotina da gestão de 
medicina diagnóstica, seja para mapear 
riscos, ou apoiar o acompanhamento 
de pacientes já diagnosticados. 

(*) É gerente de produto de medicina  
diagnóstica da MV.

pessoas que fazem parte de grupos 
de risco, melhorando e ampliando a 
avaliação médica e já fornecendo um 
tratamento alternativo, caso a suspeita 
de Covid-19 seja descartada. 

Apesar desses benefícios, alguns pro-
fissionais ainda têm receio de apoiar a 
utilização de IA com medo de perder 
seu espaço na área da saúde, mas isso 
não é verdade, porque o olhar humano 
sempre será fundamental na tomada 
de decisão para o tratamento adequa-
do. Outro contraponto é que ainda há 
espaço para que essa inovação agregue 
mais valor à medicina, fazendo com que 
médicos produzam e diagnostiquem 
mais e com mais precisão. 

Ainda assim, é importante ressaltar 
que, com essa tecnologia há o aumento 
de celeridade nas análises e no monito-
ramento de pacientes, pois ela consegue 
processar e verificar uma quantidade 
maior de informações, além de garantir 

metamorworks_CANVAS

O entendimento do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) de que prints de tela do WhatsApp 
não podem ser utilizados como prova em in-
vestigação criminal ainda é motivo de debate 
entre magistrados e advogados. O juízo do 
tribunal é de que um simples screenshot como 
meio de coleta não preservaria a cadeia de 
custódia da prova digital, sendo passível de 
adulterações. No entanto, isso não significa 
que conteúdos de WhatsApp não possam ser 
utilizados como prova digitais.

Especializada na captura técnica de provas 
digitais para fins judiciais, a plataforma Verifact 
conta com tecnologia exclusiva para coletar e 
preservar evidências eletrônicas, atendendo 
às etapas aplicáveis da cadeia de custódia do 
Código de Processo Penal e fundamentadas em 
técnicas forenses aderentes ao padrão ABNT 
ISO 27037:2013. A norma tem por finalidade 
padronizar o tratamento de provas digitais 
para preservar a integridade dos materiais, 

contribuindo com sua admissibilidade e força 
probatória, e é considerada padrão internacional 
para identificação, coleta, aquisição e preserva-
ção de evidências forenses digitais.

"É essencial que toda coleta de conversas, 
áudios de WhatsApp, redes sociais, sites, e-mails 
ou qualquer outro conteúdo disponível na inter-
net para uso como prova judicial seja feita com 
técnicas periciais forenses, cumprindo as etapas 
de isolamento, espelhamento e preservação, 

garantindo a confiança no valor probatório 
do material", explica Regina Acutu, CEO da 
Verifact Tecnologia, único meio de coleta 
online que preserva as etapas aplicáveis da 
cadeia de custódia e a ISO 27037.

Cada vez mais tribunais têm validado juridi-
camente a solução da Verifact, considerando-a 
análoga à ata notarial. A plataforma é utilizada 
pelos Ministérios Públicos de São Paulo e da 
Bahia e pela Polícia Civil do Paraná, além de 
escritórios privados de advocacia de todo o país 
e cidadãos que tiveram algum conflito envol-
vendo a internet como canal de comprovação. 
Isso porque o sistema Verifact permite que a 
coleta das provas seja realizada pelo próprio 
usuário (ou seu advogado) de forma fácil. Cabe 
ao usuário navegar no conteúdo por dentro 
da ferramenta, apontando o fato ocorrido, as 
pessoas envolvidas e o contexto, enquanto a 
plataforma realiza os procedimentos técnicos 
complexos de forma automatizada.

Tecnologia baseada em normas forenses para coleta 
de provas digitais é aceita por tribunais
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D - Armas com Grafeno
A Taurus, uma das maiores fabricantes de armas do mundo, oficializou um 
convênio com a Universidade de Caxias do Sul para realizar pesquisa e de-
senvolvimento de armamentos com grafeno. O material à base de carbono é 
considerado um dos mais leves e fortes do mundo (tido como 200 vezes mais 
resistente do que o aço), e pode ser adicionado à composição de inúmeros 
produtos para aprimorá-los. Também é considerado o material mais fino 
que existe (da espessura de um átomo ou 1 milhão de vezes menor que um 
fio de cabelo). O grafeno caracteriza-se por ser de elevada transparência, 
leve, maleável, resistente ao impacto e à flexão, entre outras propriedades. 
O grafeno é o futuro para inúmeras áreas, incluindo a indústria de armas. 

E - Evento da Economia GIG  
A Gig Economy é uma expressão utilizada para definir um modelo de 
trabalho caracterizado pela adoção de novas tecnologias e por priorizar 
vínculos flexíveis, caso dos serviços de aplicativos de entrega e de trans-
porte de passageiros. Dados divulgados pelo IBGE indicam que, no fim 
de 2019, somente esse último serviço contava com mais de 1 milhão de 
motoristas no país, um crescimento de 137,6% em oito anos. Pensando 
em consolidar este conceito, a startup Closeer – aplicativo que promove 
a conexão entre empresas e trabalhadores autônomos – idealizou o Gig 
Summit. É a primeira convenção nacional sobre o tema e vai reunir pro-
fissionais da área de empresas parceiras como iFood, Grupo Ráscal e Pra 
Você RH, entre outros. No próximo dia 14, online e gratuito. Inscrições 
e mais informações: (https://gigsummit.com.br/cadastro/).

F -  Sebrae de Jornalismo 
Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Sebrae de Jorna-
lismo. A iniciativa vai reconhecer o trabalho de profissionais da imprensa 
na cobertura dos temas relacionados ao universo dos micro e pequenos 
negócios do país. Com etapas estadual, regional e nacional, a premiação 
terá como tema central: “A importância da micro e pequena empresa 
para o enfrentamento da pandemia”. Os interessados têm até o dia 31 
de agosto para inscreverem por meio do site (https://premiosebraejor-
nalismo.com.br/). Participe!

G - Solução de Gestão
O Sebrae-SP realizou um estudo com mais de 2 mil pequenas indústrias 
que fecharam as portas. Foram entrevistados e levantados os principais 

A - Bienal do Livro
Portugal é o país convidado de honra da 26ª edição da Bienal In-
ternacional do Livro de São Paulo, que acontecerá de 2 a 10 de 
julho de 2022, ano em que o Brasil comemora o Bicentenário de sua 
Independência. O evento, que reúne players e autores nacionais e 
internacionais, editoras brasileiras e internacionais, livrarias e distri-
buidoras, é realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). O país 
homenageado receberá uma área específica onde serão realizadas 
diversas atividades culturais e de negócios. O objetivo é estreitar as 
relações e promover a cultura do convidado junto às mais de 600 mil 
pessoas que visitam a Bienal Internacional do Livro-SP a cada edição 
(www.bienaldolivrosp.com.br).

B - Aumentando o Crédito 
A BizCapital, fintech de soluções financeiras para micro e pequenas 
empresas, acaba de anunciar o novo limite máximo aos clientes da linha 
de crédito PJ. A partir de agora, a empresa oferta, em parceria com 
Instituições Financeiras, até R$400 mil (o dobro do teto anterior) para 
empresas que tenham, pelo menos, 12 meses de CNPJ ativo. Com esse 
novo limite, a empresa pretende alcançar cerca de 5 mil novos clientes 
até o final deste ano e originar um volume de empréstimos 50% maior 
do que o atual. Os acontecimentos do último ano trouxeram muitos 
desafios para as pequenas empresas, mas também viabilizaram novas 
oportunidades para muitos empreendedores. Outras informações: (ht-
tps://bizcapital.com.br/).

C - Conta Bancária
Visando facilitar a abertura de conta bancária para prestadores de 
serviços e PMEs, a Company Hero, startup, que elimina barreiras 
na jornada de prestadores de serviços e PMEs, e o Linker, primeiro 
banco digital focado em pessoa jurídica, anunciam uma parceria que 
irá facilitar a vida de inúmeros brasileiros. Sem custo nenhum, clientes 
e não clientes da startup vão poder abrir suas contas bancárias e, já 
no primeiro dia, iniciar o processo de crescimento de suas empresas.  
A parceria objetiva simplificar o trabalho de prestadores de serviços 
e revolucionar a abertura e o processo de crescimento de negócios, 
além de tornar uma etapa da jornada de empresários e PMEs menos 
dolorosa e burocrática. Mais informações: (www.companyhero.com) 
e (www.linker.com.br).

motivos que levaram esses empresários a ter que encerrar as suas 
atividades. Foi constatado que 82% das pequenas indústrias fecharam 
por problemas relacionados à gestão ou à falta de capital. Com base 
nessas informações, a iCertus desenvolveu uma plataforma inteligente 
de gestão que, além de cuidar de toda gestão da empresa, ainda facilita 
o acesso ao crédito. A iCertus faz parte de um programa do Sebrae-SP 
que visa aproximar startups com soluções que melhorem o dia a dia das 
pequenas empresas, chamado Conecta. Para mais informações, acesse 
(https://www.icertus.com.br/).

H - Assessoria de Investimentos
O Banco Bmg acaba de celebrar a aquisição de 50% da Araújo Fontes 
Consultoria e Negócios Imobiliários e da AF Invest Administração de 
Recursos, umas das principais boutiques de assessoria de investimento 
independentes no Brasil. A compra objetiva trazer competência dedicada 
para o Bmg ampliar a sua oferta de produtos e serviços no segmento de 
atacado e atuar com gestão de recursos. A operação confere ao banco 
a oportunidade de manter o foco interno no varejo, podendo oferecer 
produtos para um novo perfil de clientes e acelerar o crescimento dos 
negócios. O negócio cria, ainda, o segmento de Gestão de Recursos, 
com forte sinergia para o cliente do varejo mar aberto e alta proposta 
de valor para atrair novos clientes para o banco digital.

I - Uso de Supercomputadores
A Petrobras está investindo fortemente em iniciativas voltadas à cha-
mada computação de alto desempenho, ou HPC, na sigla em inglês. 
Desde 2018, a companhia investiu R$ 300 milhões em computação de 
alto desempenho e colocou em operação mais de dez supercompu-
tadores. O maior deles, o Dragão, iniciou operação este mês e já está 
listado como o maior computador da América Latina, segundo ranking 
divulgado pela Top500.org. O ranking apresenta ao mundo o mercado 
de computadores de alto desempenho e mostra o quanto as empresas 
estão alinhadas às tecnologias de ponta. Estão na lista, além do Dragão, 
os supercomputadores da Petrobras Atlas, como o segundo maior da 
América Latina; e Fenix, o quarto maior. 

J - Maratona do Escritor 
Maior evento online gratuito para autores do Brasil, entre os próximos 
dias 12 e 15, às 20h, acontece a Maratona do Escritor, que reunirá es-
pecialistas de edição, marketing e venda de livros para desmistificar os 
processos que envolvem a publicação e divulgação de obras literárias. Os 
participantes inscritos terão acesso aos bastidores do mercado do livro 
a partir da experiência de grandes profissionais da área. Para Lilian Car-
doso, professora, jornalista e diretora da LC – Agência de Comunicação, 
criadora do evento, o objetivo é ajudar os autores a fazer as melhores 
escolhas profissionais. Eles precisam entender mais os processos de 
publicação para que possam fazer escolhas conscientes de como e onde 
publicar, quais as melhores estratégias de divulgação. Inscrições e mais 
informações no link: (https://bit.ly/maratonaescritor2021).

Pandemia impõe 
novo olhar para a 

geração de resíduos
Antes a geração 
de resíduos era 
distribuída entre a 
casa, o trabalho e 
momentos de lazer, 
o que dificultava 
a percepção do 
montante de lixo 
gerado ao final do dia

O cenário mudou dian-
te do isolamento 
social imposto pela 

pandemia, que pode ele-
var a geração de resíduos 
domésticos de 15% a 25%, 
de acordo com a estimativa 
divulgada pela Associação 
Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais. O atual cenário 
vem acompanhado de uma 
inquietação maior por par-
te dos consumidores, que 
passaram a ter uma relação 
mais direta com o montante 
de lixo gerado diariamente. 

Essa compreensão fez 
com que muitos começas-
sem a aplicar os 5R’s em 
seus hábitos cotidianos 
(repensar, reduzir, recusar, 
reutilizar e reciclar), além 
de aumentar pressão sobre 
a indústria e, até mesmo, os 
condomínios onde residem 
por soluções que garantam 
uma destinação adequada 
desses materiais, sobretudo 
embalagens. 

No Brasil, a ausência de 
políticas públicas voltadas 
à coleta seletiva faz com 
que parte desse material, 
inclusive aqueles que têm 
valor econômico, acabe 
sendo depositada em lixões, 
aterros sanitários e até mes-
mo na natureza. Para se ter 
uma ideia, cerca de 80% dos 
municípios brasileiros não 
dispõem de nenhum tipo de 
coleta seletiva e isso faz com 
que as pessoas tenham uma 
relação muito distante com 
os resíduos gerados por elas. 

Por um lado há um longo 
caminho a ser percorrido, 
por outro o debate está 

colocado, afinal nunca se 
falou tanto sobre sustenta-
bilidade como nos últimos 
anos. Isso nos leva a crer 
que existe uma luz no fim 
do túnel, trata-se um con-
vite à revisão do modelo de 
consumo atual que passa a 
considerar a produção de 
itens e embalagens reuti-
lizáveis, menos complexas 
ou feitas com matéria-prima 
reciclada. 

O que já é tendência em 
diversos países, sobretudo 
na Europa, resulta de um 
esforço coletivo entre go-
vernos, indústria, comércio 
e sociedade civil. Fato é que 
os consumidores têm um 
poder enorme nas mãos 
e podem se colocar como 
protagonistas nesta relação, 
e não mais como meros 
espectadores, à medida 
em que percebem que, ao 
comprar um produto ou 
serviço, estão votando com 
o seu dinheiro pela manu-
tenção daquele modelo de 
negócios. Cientes de seu 
papel passam a demandar 
ações mais concretas por 
parte da indústria, que 
considera desde a produção 
de produtos mais saudáveis, 
processos de fabricação 
menos prejudiciais ao meio 
ambiente, assim como em-
balagens eco-amigáveis 
(reutilizáveis, recicláveis 
ou recicladas). 

Muitos consumidores ao 
não se sentirem atendidos, 
simplesmente, migram para 
marcas que respondem aos 
seus anseios. Quanto mais 
utilizarmos os canais dis-
poníveis para comunicar as 
preferências, mais rápidas 
serão as mudanças e, nes-
se sentido, todos ganham, 
inclusive, a indústria, que 
terá a oportunidade de se 
adequar, reter e fidelizar 
consumidores. 

(*) - É gestora de Marketing 
e Relacionamento da TerraCycle, 

líder global em soluções ambientais 
de resíduos de alta complexidade 

(www.terracycle.com).

Renata Ross (*)
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Até 9,5 milhões de pequenos negócios deverão retomar 
o nível de atividade registrado antes da pandemia, até próximo 

dia 10 de outubro.

A leve queda na média 
móvel de novos casos 
de pessoas contami-

nadas e de mortes ocorridas 
pela Covid-19, e o pequeno 
aumento no número de doses 
da vacina aplicadas na popula-
ção nos últimos dias não têm 
sido suficientes para reduzir 
o prazo previsto pelo Sebrae 
para que os pequenos negó-
cios possam voltar aos níveis 
de faturamento verificados 
antes do início da pandemia. 
O estudo que mede o impacto 
da vacinação na retomada dos 
pequenos negócios adiou em 
mais de um mês a expectativa 
de retomada. 

De acordo com a última 
edição do levantamento, 
até 9,5 milhões de pequenos 
negócios (54% do universo 
de microempreendedores 
individuais e micro e pe-
quenas empresas) deverão 
retomar o nível de atividade 
equivalente ao registrado 
antes da pandemia até pró-
ximo dia 10 de outubro, data 
estimada para que metade da 

A atividade industrial enco-
lheu em maio, com queda nas 
horas trabalhadas e na utiliza-
ção da capacidade instalada, 
informou a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
Apesar da queda na produção, 
o nível de atividade continua 
superior ao de fevereiro de 
2020, antes do início da pan-
demia. O número de horas 
trabalhadas na produção caiu 
1,8% em relação a abril. Como 
a CNI revisou os números de 
meses anteriores, esse repre-
senta o segundo mês seguido 
de encolhimento no indicador.

Em relação à utilização da 
capacidade instalada (UCI), 
o indicador caiu de 81,9% em 
abril para 81,6% em maio, 
também na comparação livre 
de efeitos sazonais. Apesar do 
recuo, o indicador permanece 
acima do registrado em feverei-
ro de 2020, quando estava em 
78,1%. Esse é o terceiro mês 
consecutivo com UCI acima de 
80%, o que não ocorria desde 
o período entre novembro de 
2014 e janeiro de 2015.

O faturamento real da 

O faturamento real da indústria de transformação aumentou 
0,7% entre abril e maio de 2021.  

Indicador de 
mercado de trabalho 
apresenta melhora

O Indicador Antecedente de 
Emprego (Iaemp), medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
cresceu 4,2 pontos em junho, na 
comparação com maio. Com o 
resultado, o índice atingiu 87,6 
pontos, o maior nível desde feve-
reiro de 2020 (92 pontos), perí-
odo pré-pandemia da Covid-19.

O Iaemp busca antecipar 
tendências do mercado de 
trabalho nos próximos meses, 
com base em entrevistas com 
consumidores e com empresá-
rios da indústria e do setor de 
serviços. O principal responsável 
pela alta foi o componente que 
mede a tendência dos negócios 
do setor de serviços, que cresceu 
8,1 pontos.

“A recuperação econômica, a 
redução do número de mortes 
por Covid-19 e a flexibilização 
das medidas restritivas parecem 
contribuir com a melhora do 
cenário. A expectativa para os 
próximos meses é de continui-
dade dessa recuperação, mas 
ainda existe muita incerteza. O 
avanço da vacinação e o controle 
da pandemia continuam sendo 
fundamentais para o processo 
de retomada”, disse o economista 
da FGV Rodolpho Tobler (ABr).
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Vacinação lenta adia expectativa de 
retomada dos pequenos negócios

O estudo é feito a partir do cruzamento de dados da Fiocruz, do Ministério da Saúde e de dados do 
Sebrae em parceria com a FGV

ração são os negócios que 
atuam nos setores menos 
atingidos pela crise, como 
Comércio de alimentos, 
Logística, Negócios Pet, Ofi-
cinas e Peças, Construção, 
Indústria de Base Tecno-
lógica, Educação, Saúde e 
Bem-estar e Serviços Em-
presariais. Outros setores re-
tornariam mais lentamente, 
caso dos segmentos de Bares 
e Restaurantes, Artesanato 
e Moda, por volta do dia 10 
de novembro, quando 100% 
das pessoas com mais de 25 
anos estariam imunizadas.

O setor de Beleza só 
alcançaria o estágio de 
faturamento equivalente 
ao pré-pandemia em 21 de 
dezembro e os setores de 
Turismo e Economia Cria-
tiva devem demorar ainda 
mais, voltando ao patamar 
de faturamento anterior ao 
início da crise apenas em 
2022, mesmo que 100% da 
população já tenha sido va-
cinada até dezembro desse 
ano (AISebrae).

população brasileira esteja 
vacinada com duas doses ou 
com doses do imunizante da 
Janssen, que é de dose única. 

Na edição anterior do 
mesmo estudo, realizada 
em maio, essa data era esti-
mada para 1º de setembro. 
O estudo é feito a partir do 
cruzamento de dados da 
Fiocruz, do Ministério da 
Saúde e de dados do Sebrae 
em parceria com a FGV. O 

presidente do Sebrae, Car-
los Meles, destaca que “já 
estamos na terceira edição 
do estudo e, infelizmente, 
verificamos que a campa-
nha de imunização não tem 
acompanhado a necessidade 
de retomada dos pequenos 
negócios. O resultado é que 
tivemos de adiar mais uma 
vez a expectativa”.

As primeiras empresas 
a perceberem sua recupe-

Atividade industrial caiu em maio, 
mas emprego aumentou

indústria de transformação 
aumentou 0,7% entre abril e 
maio de 2021, na série livre 
de efeitos sazonais. Desde o 
início do ano, o indicador vem 
oscilando entre altas e quedas, 
mas a CNI considera que o in-
dicador começa a assumir uma 
tendência de queda porque as 
altas não têm compensado as 
retrações dos meses anteriores, 
com o faturamento estando 
3,3% menor que em janeiro.

Mesmo com a queda na ati-
vidade, o emprego industrial 
continuou a crescer em maio, 

subindo 0,5% na comparação 
com abril, livre dos efeitos sa-
zonais. Segundo a CNI, esse é 
o décimo mês consecutivo de 
crescimento no mercado de 
trabalho. O nível de emprego 
acumula alta de 1,9% em 2021 
e está 6% maior que o registra-
do em maio de 2020. Depois de 
dois meses de crescimento, a 
massa salarial real encolheu 
0,8% em maio, em relação a 
abril. Apesar da retração em 
maio a massa salarial ainda 
apresenta crescimento acumu-
lado de 1,7% em 2021 (ABr).



Em terra de phishing, 
quanto custa 
um clique?

Há mais de um ano 
transformamos nossas 
casas em escritórios 
devido à pandemia

Entretanto, o cenário 
de trabalho a distân-
cia já estava em ritmo 

crescente nas empresas 
brasileiras graças às novas 
tecnologias e mentalidades 
corporativas. A pandemia, 
então, apenas acelerou 
este processo, forçando as 
organizações a seguir por 
um caminho sem qualquer 
planejamento. Como resul-
tado, gargalos provavelmen-
te surgiram, abrindo a porta 
para invasões cibernéticas. 

Somente em 2020, foram 
detectadas 8,4 bilhões de 
tentativas de invasões ma-
liciosas no Brasil, segundo 
a Confederação Nacional 
das Seguradoras. De acordo 
com a instituição, a adoção 
do regime de home office 
contribuiu para elevar ainda 
mais essas ocorrências de 
ataques cibernéticos, pois 
os criminosos virtuais estão 
aproveitando o novo cenário 
para invadir as redes corpo-
rativas por meio de senhas 
fracas e phishing - técnica 
de engenharia social usada 
para enganar usuários e 
obter informações confi-
denciais, gerando prejuízos 
incalculáveis. 

Diariamente, milhões de 
mensagens eletrônicas são 
enviadas com o objetivo de 
fisgar vítimas e induzi-las 
voluntariamente ao erro por 
fornecerem determinadas 
informações que, como con-
sequência, expõem dados 
pessoais e/ou, coorporati-
vos. Cair num golpe online 
resulta em inúmeras difi-
culdades e prejuízos para 
a vítima, mas as empresas 
que tiveram seus dados 
roubados e expostos, têm 
muito mais problema. 

Portanto, esse tem sido o 
principal foco dos crimino-
sos: um sistema de seguran-
ça falho ou um funcionário 
que não esteja seguindo pro-
cedimentos de segurança, 
sendo necessário apenas um 
clique para sequestrar in-
formações sensíveis e con-
fidenciais que, dependendo 
da situação, só podem ser 
recuperadas mediante a 
pagamentos milionários. A 
IBM afirma que o custo para 
reparar um vazamento de 
dados em uma empresa no 
Brasil pode chegar à média 
de US$ 1,24 milhão. 

A utilização de senhas 
fracas por colaboradores 
também é um dos principais 
fatores que contribuem com 
o cibercrime. Teoricamente, 
as senhas são a porta de 
entrada para o online e, por-
tanto, precisam ser tratadas 
com muita atenção. Mas, a 
realidade é outra. A senha 
123456 ainda está entre 

as mais utilizadas pelos 
colaboradores, segundo a 
NordPass, uma empresa de 
gerenciamento de palavras-
chave. 

Num momento como 
esse, questiona-se “qual o 
caminho para minimizar 
possíveis riscos, tornando 
o novo cenário corporativo 
mais seguro?” A resposta é 
que a prática e a prevenção 
precisam caminhar juntas. 
Neste sentido, medidas de 
segurança precisam ser 
revisadas e aplicadas, mas, 
principalmente, todos os 
colaborados precisam en-
tender os riscos existentes 
por meio de treinamentos. 

Uma das principais boas 
práticas é a utilização de 
VPN’s (do inglês, Virtu-
al Private Network) para 
acessar redes coorporativas 
internas, como forma de 
garantir que os dados não 
sejam interceptados. Além 
disso, é necessário aplicar a 
autenticação em dois fato-
res, utilizar controles para 
a transferência de arquivos 
via USB e implementar uma 
política de senhas fortes 
auxiliada por sistemas que 
permitam apagar dados caso 
um aparelho seja roubado 
ou perdido. Aqui, é muito 
importante que o controle 
esteja com a TI da empresa 
ao invés do usuário. 

Num outro ponto, ca-
pacitar os colaboradores 
para lidar com as ameaças 
de engenharia social é tão 
fundamental quanto cuidar 
de softwares ou aplicações, 
pois a capacitação com-
binada com a informação 
continua sendo a melhor 
prevenção. Atualmente, o 
mercado conta com ferra-
mentas que integram o trei-
namento à conscientização 
em segurança e simulação 
de phishing por meio de 
e-mails similares aos gol-
pes virtuais, tendo bons 
resultados e sendo capazes 
de apontar os funcionários 
que estão propensos a tais 
armadilhas. 

Agora, mais que nunca, é 
preciso direcionar esforços 
para essas possibilidades, 
pois o home office, que era 
uma medida momentânea, 
veio para ficar. Segundo a 
consultoria Cushman & Wa-
kefield, 73,8% das empre-
sas brasileiras pretendem 
instituir essa modalidade 
como definitiva, mesmo 
após a pandemia. Portanto, 
treinar seus colaboradores 
para reconhecer os truques 
de engenharia social é man-
datório. 

A mensagem é: pensar 
antes e clicar depois. Afinal, 
basta um clique para com-
prometer uma corporação. 

(*) - É consultora de Cyber Insurance 
and Risk Controls na ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

Andressa Soares (*)
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Todo negócio tem entre seus objetivos fortalecer 
sua marca e para isso ocorrer, devem ser levados em 
consideração diversos fatores, inclusive para a empre-
sa que deseja fazer um reposicionamento de marca. 
Ricardo Monteiro, gestor de marcas e sócio da DMK 
Group, consultoria especializada em registro de marcas, 
patentes e gestão em branding, um dos aspectos a ser 
considerado, é se a mudança é necessária, provocada 
pelo fato de outra empresa já ter a marca registrada.

Se a ideia é apenas modernizar a marca, é preciso 
entender e estudar o posicionamento atual do negócio 
com o mercado, se está se comunicando bem, está vi-
sível na maior parte do tempo, por exemplo, nas redes 
sociais. Mudar de marca é algo que pode ser simples 
e ao mesmo tempo complexo. Requer muito trabalho, 
estudo e comunicação com clientes para alertar sobre 
as mudanças quando muito significativas. 

Com o uso cada vez mais constante de dispositivos 
móveis para comunicação e informação, se você traba-
lhar forte nas redes sociais, as imagens de perfis são 
pequenas, então trabalhe com alguma marca curta, 
sem muitos detalhes e de fácil leitura. O especialista 
não recomenda o uso de desenhos com muitas linhas, 
detalhes e informações, especialmente em redes sociais 
como o Instagram, pois a marca poderá ter problemas 
de visualização direta no feed, stories e perfil.

Cita como exemplos de reposicionamento de marca 
as redes de varejo Ponto Frio, que agora atende apenas 
como Ponto. Segundo ele, o varejo sempre teve altera-
ções e modernizações de grandes marcas. “Hoje, claro, 
é mais fácil acompanhar essas alterações por conta das 
redes sociais e campanhas com lançamento de novos 
produtos e serviços. Além da crescente alta do digital 

Apesar de ter pouco 
mais de dez anos, é 
o porte de empresa 

mais comum no país. Segun-
do Cláudio Lasso, contador 
e CEO da Sapri Consultoria, 
o MEI é o empresário que 
trabalha por conta própria 
e resolve se legalizar como 
microempresário. “Esse é o 
mais recente modelo de em-
presa brasileira, mais barato 
e mais fácil de configurar e 
tem como alvo os profissio-
nais com renda bruta mensal 
de até R$ 6.750,00”. 

De acordo com o profis-
sional, para ser Microem-
preendedor Individual é 
necessário:
	 •	Possuir	uma	renda	bruta	

de até 81 mil reais por 
ano, ou seja, R$ 6.750,00 
reais de renda bruta 
mensal.

	 •	Possuir	 somente	 um	
empregado registrado.

	 •	Não	ter	participação	em	
nenhuma outra empresa, 
seja como sócio, seja 
como titular.

No entanto, existe uma 
rigorosa legislação sobre 
essa categoria de empresa. 
Muitas empresas que não se 
encaixam nessa legislação 
devem optar pela mudança 
do regime tributário. “Acon-
selho fazer um desenquadra-
mento da MEI, para não so-
frer penalidades tributárias 
e efetuar um planejamento 
contábil, financeiro e tribu-

Muitas empresas que não se encaixam nessa legislação devem 
optar pela mudança do regime tributário.

Os motivos que mais causam 
o desenquadramento do MEI

Em 2020, o número de Microempreendedores Individuais (MEI) teve um crescimento de 8,4% em 
relação a 2019

 – Quero crescer (desen-
quadramento);

 – Realizar desenquadra-
mento;

 – Em Comunicação de 
desenquadramento do 
Simei, clique em código 
de acesso;

 – Preencha os dados de 
CNPJ, CPF e código de 
acesso;

 – Explique o motivo do 
desenquadramento (fa-
turamento, funcionário, 
sociedade ou filial).

Vale lembrar que além 
de comunicar à Receita, 
deve procurar uma Junta 
Comercial para atualizar o 
cadastro da empresa. Quem 
não regulariza a partir do 
mês de janeiro, passa a 
recolher o imposto Simples 
como microempresa, com 
percentuais iniciais de 4%, 
4,5% ou 6% sobre o fatura-
mento do mês, conforme as 
atividades econômicas exer-
cidas - Comércio, Indústria 
e/ou Serviços.

“Esta modalidade é bem 
utilizada para profissionais 
autônomos, prestadores de 
serviço que estão iniciando 
e também profissionais que 
querem iniciar uma jornada 
empreendedora. Na minha 
opinião, é uma boa forma de 
testar se o seu produto, ou, 
serviços será aceito no mer-
cado”, finaliza Cláudio. - Fonte 
e outras informações: (www.
sapriconsultoria.com.br).

tário”, recomenda Lasso, 
que listou os três motivos 
que mais causam o desen-
quadramento do MEI:
 1) O empreendedor 

pode ser desenqua-
drado caso ultra-
passe o limite de 
faturamento, R$ 81 
mil, anual. A legisla-
ção permite que o em-
preendedor tenha uma 
margem de 20% para 
ultrapassar o saldo de 
faturamento, levando 
o faturamento até R$ 
97,2 mil. 

 2) Outra regrinha exi-
gida para se enqua-
drar no MEI é ter 
apenas um funcio-
nário com registro 
em carteira. A partir 
do momento que o 
microempreendedor 
precisar contratar mais 
de um funcionário, 

será desenquadrado, 
tendo que buscar outro 
regime tributário.

 3) Atualmente, exis-
tem mais de 450 
atividades enqua-
dradas do MEI. Caso 
o microempreendedor 
mude de atividade - 
sendo que está na lista 
de atividades permiti-
das - também precisará 
mudar de regime.Vale 
lembrar que todo ano a 
Receita inclui e exclui 
diversas atividades da 
lista. É preciso acom-
panhar e atualizar o 
registro para que o Ór-
gão não desenquadre o 
negócio.

Para solicitar o desenqua-
dramento, o MEI deve entrar 
no Portal do empreendedor 
e seguir os seguintes passos:
 – Clicar na aba serviços.
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Cuidados para se fazer 
reposicionamento de marca

no momento da pandemia, as marcas precisam mesmo 
de fato modernizar-se”, avalia.

O varejo ainda pode passar por uma transformação 
profunda, devido ao avanço da participação digital, o 
que deve obrigar as marcas a se adaptarem ao forma-
to dessas mídias. É necessário estar com uma marca 
moderna, atual e principalmente adequada, onde ela 
é vista a maior parte do tempo. Ainda de acordo com 
Monteiro, a pandemia ajudou as marcas a ficarem mais 
próximas do consumidor, inclusive por necessidade. 
“Muitas tiveram que adaptar seus produtos e serviços 
para o mercado digital e aprenderam a atender digi-
talmente”, finaliza. - Fonte e mais informações: (www.
dmk.group).

Mudar de marca requer muito trabalho, 
estudo e comunicação com clientes.
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Rafael Wisch (*)

No ambiente digital, uma das principais buscas 
das empresas é pela captação de novos clientes. 

Com o auxílio das estratégias de marketing 
digital, a landing page pode ser uma alternati-
va eficaz para aumentar a conversão de leads. 
A página inicial de um site costuma ser mais 
genérica, porém, com a landing page você pode 
ser mais objetivo, despertar interesse e atingir 
seu público específico, aumentando as chances 
de conversão. 

Um dos fatores a se levar em consideração, está 
em ser assertivo na comunicação com o público
-alvo e na escolha da entrega do conteúdo, que é 
o passo anterior ao criar a landing page. É neces-
sário identificar os objetivos da persona (cliente 
ideal) para que o conteúdo disponibilizado apoie e 
solucione. Dessa forma, o material será relevante 
e despertará o desejo do visitante em recebê-lo, 
aumentando assim, as chances de conversão.

Confira algumas dicas para aumentar a con-
versão da sua landing page:
 1) Seja objetivo - O primeiro passo é cumprir 

com sua principal função, que é converter: 
seja objetivo e direto para não ter distração 
do lead. Para que isso aconteça, a estrutura 
dessa landing page não precisa ser extensa, 
apenas trazer como foco o que será ofertado. 
Os principais elementos são:

  O material de valor: conteúdo gratuito que o 
visitante terá acesso ao se cadastrar. Pode ser 
uma imagem com ilustração de e-book, um 
vídeo ou o convite de um evento online que 
irá acontecer. Headline persuasiva: tenha um 
título atrativo que apresente o benefício que 
aquele conteúdo proporcionará ao visitante.

  Formulário de cadastro: o campo que a 
pessoa insere seus dados para receber o 
conteúdo, como nome, e-mail e telefone. 
Botão Call to Action (chamada para ação): 
botão localizado abaixo do formulário que 

confirma o cadastro e incentiva o visitante 
a realizar a ação.

 2) Versão mobile - É preciso otimizar a página 
para a versão mobile. Se um visitante acessar 
a página e essa não estiver receptiva ao uso 
em um celular, a empresa pode não passar 
credibilidade e há chances de abandono por 
não prover uma boa experiência ao cliente.

 3) Velocidade - Na criação da landing page, é 
preciso levar em consideração a velocidade 
de carregamento. O próprio Google, com sua 
rede neural, fez uma análise de landing pages 
mobile sobre o tempo de carregamento dos 
sites. A análise é com base na probabilidade 
do visitante abandonar as páginas ao ter que 
aguardar segundos de carregamento. 

  Por exemplo, se a página levar de 1 a 5 
segundos para carregar, a probabilidade 
de abandono cresce em 90%. Quanto mais 
rápido sua página carregar para o visitante, 
maior a retenção. Imagens com tamanhos 

altos, muitos elementos desorganizados e 
uma plataforma de criação de landing page 
não otimizada são fatores que influenciam 
no carregamento

 4) Prova social - Se a landing page ofertar 
um conteúdo de e-book, por exemplo, é 
interessante inserir na página depoimentos 
de pessoas que já consumiram o conteúdo e 
compartilharam seus feedbacks positivos. É 
uma maneira de gerar ainda mais valor sobre 
o material e o visitante se converter em lead.

 5) Ferramentas de monitoramento - Ferra-
mentas de mapas de calor como o Heatmap, 
por exemplo, ajudam a identificar o compor-
tamento do usuário na landing page, dessa 
forma,  indica quais lugares ele mais passou 
o mouse, onde clicou, entre outros recursos. 
Ter isso claro, facilita a análise de como está 
a experiência do usuário naquela página.

(*) - É CEO da G Digital, startup de desenvolvimento de 
softwares voltados para marketing e vendas.

Cinco dicas para gerar uma landing page que converte



Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

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

5www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 07 de julho de 2021

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2021, às 14h30, na sede social da Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar
(“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.
Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acionista titular de mais de ¾ (três quartos) das ações do capital social; (ii)
Diretores da Companhia; e (iii) Sr. Márcio Serpejante Peppe, inscrito no CRC sob o nº 1SP233011/O-8, representante
da KPMG Auditores Independentes, Auditoria Independente da Companhia. Publicações: Aviso aos Acionistas: Publi-
cado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Empresas e Negócios” em sua edição de 25 de março de
2021. Edital de Convocação: Publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas e Negócios”
nos dias 23, 24 e 27 de abril de 2021. Mesa: Décio de Sampaio Amaral - Presidente. Pedro Guedes Rabelo - Secretá-
rio. Ordem do Dia e Deliberações: Em Assembleia Ordinária - 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto das
acionistas presentes da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos nos termos
do § 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, nos
termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos admi-
nistradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, o balanço patrimonial, além do
parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 3. Aprovar
a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, cujo montante foi de R$
154.751.272,18 (cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e dois Re-
ais e dezoito centavos), nos seguintes termos: a) R$ 7.737.563,61 (sete milhões, setecentos e trinta e sete mil, qui-
nhentos e sessenta e três Reais e sessenta e um centavos), destinados a reserva legal; b) R$ 22.975.384,89 (vinte e
dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro Reais e oitenta e nove centavos), destina-
dos à reserva de incentivos fiscais; c) R$ 93.028.742,76 (noventa e três milhões, vinte e oito mil, setecentos e quarenta
e dois Reais e setenta e seis centavos) destinados à reserva de lucros; d) R$ 31.009.580,92 (trinta e um milhões, nove
mil, quinhentos e oitenta Reais e noventa e dois centavos), foram destinados ao pagamento de dividendos propostos
sobre o lucro do exercício, cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias o valor de R$ 0,3621218677 por ação
e aos acionistas titulares de ações preferenciais o valor de R$ 0,6257017425 por ação, a serem pagos a partir de 01
de junho de 2021, sem acréscimo de correção monetária. 4. Rerratificar o item nº 3.b da ata da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2020 para fazer constar o valor correto destinado à reserva de incentivos
fiscais da Sociedade, qual seja, o montante de R$ 8.194.565,15 (oito milhões, cento e noventa e quatro mil, quinhen-
tos e sessenta e cinco Reais e quinze centavos) referentes à Sudene, após a retificação da ECF do ano-calendário de
2019. 5. Eleger, para membros da Diretoria da Companhia, as pessoas abaixo qualificadas, todos com mandato até a
realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023, que examinar os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº
6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2022: Como Presidente: • Décio de Sampaio Amaral, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.621.893-9 – SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº
081.286.298-83; Como Diretores: • Helano Pereira Gomes, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de
bens, engenheiro de produção, portador do RG nº 735.951 SSP/RN, inscrito no CPF/ME sob o nº 423.159.804-53; •
Flavio Machado Jacociunas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 80.209.808-38
SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 40108732053; • Pedro Guedes Rabelo, brasileiro, casado, administrador, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 64.509.193-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 966.695.865-15. 5.1. Todos os Dire-
tores possuem endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, Bela Vista, na Cidade e Estado de
São Paulo, CEP 01317-910. 6. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração
dos administradores de até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Em Assembleia Extraordinária - 7. Aprova a
alteração da razão social da Companhia de Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar para Ultracargo Logística S.A.
8. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, que passará de R$
786.129.333,36 (setecentos e oitenta e seis milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e trinta e três Reais e trinta e
seis centavos), para R$ 794.323.898,51 (setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocen-
tos e noventa e oito Reais e cinquenta e um centavos) mediante capitalização de R$ 8.194.565,15 (oito milhões, cento
e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco Reais e quinze centavos) resultantes da reserva de incentivos
fiscais do ano de 2019 após a retificação da ECF entregue em 29 de setembro de 2020 sob o recibo de número
96.5C.54.AF.3A.90.85.6E.9D.3D.02.DB.94.BE.36.98.66.8D.AF.09-1. 9. Aprovar a alteração da redação do Artigo 3º do
Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital social aprovado no item acima, passando a vigorar o
referido artigo com a seguinte redação: “Artigo 3º - O capital social é de R$ 794.323.898,51 (setecentos e noventa e
quatro milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e oito Reais e cinquenta e um centavos), divididos em
75.383.776 ações sem valor nominal, sendo 61.302.780 ações ordinárias e 14.080.996 ações preferenciais.” 10. Apro-
var a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a fazer parte deste instrumento na forma do Anexo
I. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assina-
da pelos presentes. aa) Ultracargo Operações Logísticas e Participações Ltda., na qualidade de acionista; Décio
de Sampaio Amaral, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; Pedro Guedes Rabelo, na qualidade de
Diretor e Secretário da Mesa; e Márcio Serpejante Peppe, inscrito no CRC sob o nº 1SP233011/O-8, auditor da
KPMG Auditores Independentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Pedro Guedes
Rabelo - Secretário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 309.014/
21-9 em 30.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Ultracargo Logística S.A. Estatuto Soci-
al - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Fins e Duração - Artigo 1º - A Companhia, Ultracargo Logística S.A.,
é uma sociedade anônima com sede e foro em São Paulo i São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 4º
andar, bairro Bela Vista, CEP 01317-910 - reger-se-á por este Estatuto e pela legislação aplicável. Artigo 2º - A socie-
dade tem por objeto: (a) a realização de atividades de armazém geral para o recebimento, guarda, movimentação e
expedição de produtos a granel, a execução de serviços de distribuição de produtos a granel, próprios ou de terceiros,
bem como a execução dos serviços de acondicionamento e/ou embalagem desses produtos, em qualquer estado físi-
co, e acondicionados sob qualquer forma, de acordo com o disposto na legislação vigente; (b) a execução de ativida-
des de operação portuária, em áreas de portos organizados e/ou delegados, na qualidade de operador portuário, bem
como a execução das mesmas atividades ou similares, em terminais de uso privativo, de acordo com o disposto na
legislação vigente; (c) a realização de atividades de logística de transporte, armazenagem e movimentação de produ-
tos a granel, em qualquer estado físico, e acondicionados sob qualquer forma; (d) a implantação, administração e/ou
operação, no Brasil e/ou em outros países, de terminais próprios e/ou arrendados sob qualquer forma, para a realiza-
ção de atividades descritas nos itens precedentes deste artigo; (e) a realização de qualquer atividade inerente e/ou
correlata, acessória e/ou complementar ao seu objeto. § 1º - A sociedade poderá, também, participar como sócia, aci-
onista ou a qualquer título, na exploração de quaisquer atividades conexas, que lhe sejam permitidas por lei § 2º - A
duração da sociedade é por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 3º - O capital social é
de R$ 794.323.898,51 (setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e oito
Reais e cinquenta e um centavos), divididos em 75.383.776 ações sem valor nominal, sendo 61.302.780 ações ordiná-
rias e 14.080.996 ações preferenciais. §1º - Todas as ações da sociedade são escriturais e, em nome de seus titulares,
serão mantidas em contas de depósito em instituição financeira, sem emissão de certificados. §2º - O custo do serviço
de transferência de propriedade das ações, que for cobrado pela instituição financeira depositária, correrá às
expensas do acionista. § 3º - As ações são indivisíveis em relação à sociedade. §4º - As ações, observados os precei-
tos da Lei, poderão ser integralizadas em dinheiro ou qualquer espécie de bens. §5º - Poderá ser modificada, a qual-
quer tempo, pelo órgão correspondente, a proporção do número de ações estabelecido no “caput”, bem assim, quan-
do criadas outras espécies e/ou classes que vierem a ser criadas. §6º - As ações preferenciais são inconversíveis em
ações ordinárias. Artigo 4º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Arti-
go 5º - No exercício ao direito de preferência à subscrição de ações novas e/ou dos demais valores mobiliários emiti-
dos pela sociedade, fica assegurado aos acionistas o prazo de 30 (trinta) dias para efetuarem a subscrição, contando
o prazo da data de publicação no Diário Oficial, da Certidão da Junta Comercial referente ao arquivamento da ata
respectiva. §1º - Os acionistas não gozarão do direito de preferência para subscrição de ações novas, quando resul-
tante de utilização de incentivos fiscais, nos termos da respectiva legislação. Também não terão direito de preferência
à subscrição de ações novas, os titulares de ações subscritas com recursos oriundos de incentivos fiscais. §2º - Exce-
tuada a hipótese em que houver emissões de ações ordinárias, ou ainda de outros valores mobiliários conversíveis em
ações ordinárias, poderá ser excluído pelo órgão competente para praticar o ato, o direito de preferência em quaisquer
emissões de ações, debêntures, ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja colabora-
ção seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta de ações em oferta pública de
aquisição de controle, consoante ao que dispuser a Lei. Artigo 6º - A subscrição e a integralização das ações obede-
cerão aos seguintes critérios: (a) a importância mínima de realização inicial das ações que forem subscritas será aque-
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la estabelecida na Lei; (b) a integralização com bens suscetíveis de avaliação em dinheiro dependerá de aprovação da
Assembleia Geral. Artigo 7º - Os acordos de acionistas sobre restrições à conversão, transferibilidade ou aquisição de
ações, e bem assim sobre o exercício de voto, e/ou de preferência, somente terão validade quando forem depositados
na sociedade, cabendo aos administradores cumprir e fazer cumprir os acordos assim depositados. Artigo 8º - As
ações preferenciais não terão direito a voto, mas gozarão dos seguintes privilégios: (a) prioridade na distribuição, em
cada exercício, de um dividendo mínimo, não cumulativo, de 6% (seis por cento) sobre seu valor unitário, como defini-
do na alínea “e”, adiante, de acordo com os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas. Esse dividendo deverá
ser pago, salvo deliberação da Assembleia Geral ou da Diretoria, na hipótese de distribuição de dividendos intermedi-
ários (Artigo 16, iv) no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do
exercício social; (b) as ações ordinárias, somente depois do pagamento dos dividendos às ações preferenciais, terão
direito a dividendo; (c) depois do cumprimento do disposto na alínea “a” deste artigo e assegurado às ações ordinárias
o dividendo de 6% (seis por cento), calculado sobre seu valor unitário, conforme definido na alínea “e”, adiante, as
ações preferenciais concorrerão em igualdade de condições com as ações ordinárias, na distribuição de lucro rema-
nescente; (d) as ações preferenciais participarão, sem restrições e em igualdade de condições com as ações ordinári-
as, na distribuição de novas ações; e (e) o valor unitário das ações será calculado através da divisão do capital social,
pelo total de ações em circulação. Capítulo III- Assembleias Gerais - Artigo 9º - A Assembleia reunir-se-á, ordinaria-
mente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que
os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 10 - As Assembleias Gerais, tanto Ordinárias
quanto Extraordinárias, salvo as exceções previstas em lei, instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social com direito a voto. Em segunda convocação, insta-
lar-se-ão com qualquer número de presentes. Artigo 11 - A Assembleia Geral será dirigida por uma mesa composta
por um Presidente e um Secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 12 - Além das matérias previstas em
lei, caberá à Assembleia Geral: (i) eleger e destituir os diretores da Companhia, definindo as suas atribuições, desig-
nando seus respectivos cargos e fixando a remuneração global a qual farão jus; (ii) tomar as contas dos diretores,
deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas e sobre a destinação do resultado do exercício;
(iii) deliberar sobre aumento do capital social e emissão de ações, estabelecendo, inclusive, as suas condições; (iv)
deliberar sobre o resgate, amortização, desdobramento, grupamento de ações ou quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia; (v) deliberar sobre a redução do capital social; (vi) deliberar sobre qualquer reforma do esta-
tuto social da Companhia; (vii) deliberar sobre qualquer fusão, cisão, transformação e/ou incorporação de ações en-
volvendo a Companhia, bem como a transferência de ativos que resulte na descontinuidade das atividades da Compa-
nhia; (viii) deliberar sobre pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou requerimento de falência da Companhia;
(ix) deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia, bem como eleger o liquidante; e (x) deliberar sobre
qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. Capítulo IV - Administração - Artigo 13 - A Companhia será
administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no máximo, 4 (quatro) membros, todos
residentes e domiciliados no país, podendo ser acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pela Assem-
bleia Geral, sendo necessariamente um Presidente e os demais sem designação específica. § 1º - A investidura no
cargo far-se-á mediante assinatura do termo lavrado no livro de Atas de Reuniões de Diretoria. § 2º - O prazo de ges-
tão dos diretores, que continuarão no exercício dos cargos até eleição e posse de seus substitutos, será de 2 (dois)
anos, permitida a reeleição. Artigo 14 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e
suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de metade dos mem-
bros eleitos, podendo o diretor temporariamente impedido ou ausente fazer-se representar, mediante indicação escri-
ta, por outro diretor, quer para a votação, quer para complementar o “quórum” de presença estabelecido nesse artigo.
§ 1º - Das deliberações tomadas pela Diretoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, que será arquivada no registro do
comércio e publicada, quando tiver deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 2º - Caberá ao Presi-
dente, além de seu voto, o voto de desempate. Artigo 15 - Observado o disposto nos artigos seguintes, a Diretoria terá
as atribuições que a lei lhe outorga para realizar os objetivos sociais e assegurar o funcionamento regular da Compa-
nhia, sendo está representada: (a) por 2 (dois) diretores em conjunto; (b) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um)
procurador; ou (c) por (2) dois procuradores com poderes especiais. § Único – Para os atos que impliquem em aliena-
ção ou oneração de bens imóveis e renúncia dos direitos, será necessária a assinatura de dois diretores, um dos quais
será, obrigatoriamente, o Presidente. Artigo 16 - Caberá, também, à Diretoria, além das matérias legais: (i) convocar,
por qualquer de seus membros, as Assembleias Gerais da Companhia, quando julgar conveniente, ou no caso do
artigo 132 da Lei das S.A.; (ii) definir o esquema organizacional da Companhia, adotando uma estrutura
organizacional eficiente, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada; (iii) decidir sobre a abertura e
encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e escritórios, inclusive fora do território nacional; (iv) a qualquer
tempo, determinar a elaboração de balanços referentes a qualquer período de tempo e aprovar a distribuição de divi-
dendos, intermediários ou intercalares, à conta do lucro apurado nos referidos balanços ou de lucros acumulados ou
reservas de lucros, ad referendum da assembleia geral; (v) propor à Assembleia Geral a dissolução ou liquidação
da Companhia, ou ainda, reforma do Estatuto Social, fusão, cisão ou incorporação sob qualquer modalidade; (vi)
cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; (vii) representar a Companhia,
ativa e passivamente, em conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto Social e pela
Assembleia Geral; e (viii) prestar contas a todos os acionistas. Artigo 17 - Compete isoladamente ao Presidente as
seguintes atribuições: (i) presidir as reuniões da Diretoria; (ii) representar a Companhia em Juízo, ativa ou passiva-
mente; (iii) supervisionar e coordenar atividades e deveres dos demais diretores; (iv) gerir e administrar todos os
negócios e atividades da Companhia, cumprir as determinações do Estatuto Social, as decisões da Assembleia
Geral de Acionistas e da Diretoria; e (v) Propor a remuneração global dos diretores da Companhia, a ser submetida
à Assembleia Geral de acionistas. Artigo 18 - Os diretores substituir-se-ão reciprocamente, observado o seguinte:
(i) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até 60 (sessenta) dias, do Presidente, caberá aos
diretores, eleger seu substituto entre os membros da Diretoria, devendo o diretor substituto exercer temporaria-
mente as funções de Presidente até o retorno deste; e (ii) em caso de vacância permanente de qualquer direto, seu
cargo permanecerá vago até a próxima Assembleia Geral. Artigo 19 - Compete aos diretores cooperar com o Pre-
sidente no desempenho de suas atribuições. Para esse fim, poderão ser designados, em conjunto ou separada-
mente, para supervisionar atividades específicas de interesse da Companhia. Artigo 20 - A Companhia poderá,
mediante assinatura conjunta de 2 (dois) de seus diretores, constituir mandatários, especificando na procuração a
finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não excederá um ano, salvo quando a
procuração for outorgada com poderes da cláusula ad judicia cuja validade poderá ser por prazo indeterminado.
Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 21 - O Conselho Fiscal será composto de três membros efetivos e igual
número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, entre acionistas ou não, podendo ser reeleitos. §1º - O Conse-
lho Fiscal funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas que representarem, no
mínimo, 1/10 (um décimo) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. §2º
- A eleição, o funcionamento, a remuneração, a competência, os deveres e responsabilidades do Conselho Fiscal
obedecerão às disposições legais pertinentes. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e
Distribuição de Lucros - Artigo 22 - O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro
de cada ano. Artigo 23 - Ao término de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras, que serão publicadas na forma da Lei. §1º - Do lucro líquido
verificado na forma da Lei, serão deduzidos 5% (cinco por cento) para a constituição de um Fundo de Reserva
Legal, até que esse atinja um montante correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social. § 2º - Os acionis-
tas terão direito a receber como dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
apurado ao final de cada exercício, nos termos da Lei, observadas as vantagens legais estatutárias das ações pre-
ferenciais e compensados quaisquer dividendos pagos no exercício. Se o valor do dividendo prioritário pago às
ações preferenciais for igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na
forma do artigo 202, da Lei nº 6.404/76, caracterizar-se-á o pagamento integral do dividendo obrigatório. Havendo
sobra do dividendo prioritário, será aplicada: (a) no pagamento às ações ordinárias, de um dividendo até o limite do
dividendo prioritário das ações preferenciais; (b) se ainda houver remanescentes, na distribuição de um dividendo
adicional às ações ordinárias e às preferenciais, em igualdade de condições, de modo que cada ação ordinária ou
preferencial receba o mesmo dividendo. Artigo 24 - Os dividendos atribuídos aos acionistas não renderão juros e
após 3 (três) anos, prescreverão em favor da sociedade. Capítulo VII - Disposições Gerais - Artigo 25 - A socieda-
de entrará em liquidação nos casos legais, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e nome-
ar o liquidante, funcionando o Conselho Fiscal se solicitado pelos acionistas, conforme previsto neste Estatuto.
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Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 20.314.750,00 para R$ 18.314.750,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instru-
mento, I - Declaram sua intenção de adquirir o controle societário do Banco Induscred
de Investimento S.A. (CNPJ nº 33.588.252/0001-32), em decorrência da partilha de
bens constante da Escritura de Inventário e Partilha, lavrada em 18 de fevereiro de
2020, no Livro n° 1131, Páginas 141/160, 1º Traslado, do Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30º Subdistrito Ibirapuera da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, do Acordo de Quotistas da AK15 - Empreendimentos
e Participações Limitada, firmado, em 17 de maio de 2021, entre os sócios Vanda
Kissajikian Mordjikian, André Kissajikian, Asdghig Kissajikian e AA - Empreendimentos
e Participações S/A., e de Acordo de Acionistas do Banco Induscred de Investimento
S/A., firmado, em 18 de maio de 2021, entre os acionistas AK 15-Empreendimentos e
Participações Ltda, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira, o qual passará a funcionar com as características abaixo especificadas,
negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil: Deno-
minação social: Banco Induscred de Investimento S.A. Local da sede: Composição
societária:. Acionistas Controladores: Nível 1: Pessoa Jurídica: AK 15 - Empreendi-
mentos e Participações Limitada. CNPJ nº 08.284.403/0001-11, Percentual de Parti-
cipação: 49,44 % das ações ON do Total; Pessoas Físicas: Andre Kissajikian, CPF nº
075.542.968-09, Percentual de Participação: 32,27 % das ações ON e do Total; Suely
Kissajikian da Silveira, CPF nº 075.542.768-83, Percentual de Participação: 7,27 %
das ações ON e do Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07,
Percentual de Participação: 7,27 % das ações ON e do Total. Nível 2: Sócios Contro-
ladores da AK 15 - Empreendimentos e Participações Limitada., Pessoa Jurídica:
AA - Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ nº 09.285.493/0001-28, Percentual
de Participação: 37,68116% do Total; Pessoas Físicas: Asdghig Kissajikian,
CPF/MF sob o nº 388.287.448-12, Percentual de Participação: 62,31159% do Total;
André Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 0,00724 % do
Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07, Percentual de Participa-
ção: 0,00001 % do Total. Nível 3: Acionista Controlador da AA - Empreendimentos e
Participações S/A, Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09, Percentual de Partici-
pação: 53,03 % das ações ON. II - Esclarecem que eventuais objeções à presente
declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma
especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo
Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo
“Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo men-
cionado abaixo. Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para
Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Desti-
no”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf
mencionado abaixo. Banco Central do Brasil, Departamento de Organização do Sis-
tema Financeiro (Deorf), Gerência-Técnica em São Paulo - III (GTSP3), Avenida
Paulista, 1.804 - 5º andar, CEP 01310-922 - São Paulo-SP, Processo nº 188159.
São Paulo, 05 de julho de 2021. AK 15 - Empreendimentos e Participações Limitada.,
AA - Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, Suely Kissajikian da
Silveira, Vanda Kissajikian Mordjikian, Asdghig Kissajikian.

CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 08.422.813/000l-81 - NIRE: 35.300.336.127

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de Junho de 2021
Data, hora e local: Aos quatorze dias do mês de junho de 2021, às 12:00 horas (doze horas), na sede social da empresa, à Avenida 
Conde Guilherme Prates, nº 382, Sala 01, Bairro Santa Catarina, na cidade de Santa Gertrudes-SP. Convocação: Dispensado o edital de 
convocação pela imprensa em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Presenças: Comparecimento da totalidade dos 
acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Assumiu a presidência da mesa, 
a Sra. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Ordem do dia: a) Tomar as contas 
dos administradores, b) deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2020, c) 
e a publicação das Demonstrações Financeiras; e d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade 
dos acionistas presentes com as abstenções legais, as seguintes matérias: as Contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as De-
monstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2020, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal 
Empresas & Negócios em 12/06/2021 simultaneamente. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e ninguém querendo fazer uso 
da palavra, deu-se por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Santa 
Gertrudes, 14 de junho de 2021. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Presidente da mesa; Pablo Antonio Lopes de Paula, secretário da mesa. 
Acionistas presentes: Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues. Confere com 
o original lavrado em livro próprio. Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente da Mesa. JUCESP sob nº 309.899/21-7 em 01/07/2021.

A partir de 5 de julho de 
2021, a Receita Federal 
começou a enviar o informe 
de rendimentos que permi-
tirá o acesso ao Pronampe 
(Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte) em 2021. Estima-se 
que aproximadamente 4,5 
milhões de pequenos ne-
gócios possuirão direito ao 
crédito e receberão a carta 
do Fisco.

O Pronampe (Programa 
Nacional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte) foi sancio-
nado há um mês, mas ainda 
não está disponível para as 
micro e pequenas empre-
sas. Segundo o Ministério 
da Economia, é necessária 
a publicação de um decreto 
pelo governo para concluir 
a regulamentação do pro-
grama. Por isso, a expec-
tativa é que o lançamento 
oficial do programa ocorra 
“nas próximas semanas”.

No entanto, a Receita Fe-
deral informou que desde 
a ultima segunda feira pas-
saria a enviar as cartas que 
permitem a contratação de 
financiamentos do Pronam-
pe. As mensagens apresen-
tam o valor da receita bruta 
registrada pelas empresas 
em 2019 e 2020 e devem ser 
apresentadas aos bancos na 
hora do financiamento.

Tal informe fornecido 
pela Rceita Federal se faz 
necessário porque o Pro-
nampe permite emprésti-
mos de até 30% da receita 
bruta anual das micro e 
pequenas empresas. Para 
os negócios criados há me-
nos de um ano, o limite de 
crédito é de 50% do capital 
social ou 30% de 12 vezes 
a média da receita bruta 

mensal - vale o que for mais 
vantajoso.

Para empresas optantes 
pelo Simples Nacional, a 
Receita Federal vai dispo-
nibilizar as mensagens no 
Domicílio Tributário Eletrô-
nico do Simples Nacional, 
que é acessado pelo Portal 
do Simples Nacional. Para 
as não optantes, os infor-
mes serão enviados para 
a Caixa Postal do e-CAC, 
que é acessado pelo site da 
Receita Federal.

O fornecimento das infor-
mações necessárias para a 
contratação do Pronampe 
foi regulamentado na úl-
tima 6ª feira (2.jul.2021) 
pela Receita Federal, por 
meio de portaria publicada 
no DOU (Diário Oficial da 
União). No mesmo dia, 
foi informado pela  Caixa 
Econômica Federal que 
ela disponibilizará, R$ 6,3 
bilhões para o Pronampe 
em 2021.

Referida instituição ban-
caria ainda informou que 
“para contratar o finan-
ciamento, é necessário 
que o cliente compareça 
à agência de posse da co-
municação da Receita Fe-
deral recebida em 2021, 
onde constam seus dados 
de faturamento de 2019 e 
2020, para validação das 
informações obrigatórias 
de enquadramento no 
programa”.

Portanto, caso seja micro 
ou empresário de pequeno 
porte fique atento à carta da 
Receita Federal e solicite seu 
empréstimo, se for o caso.

Eduardo Moisés

Pronampe em 2021: 4,5 
milhões de pequenos 
negócios terão direito

De acordo com uma pes-
quisa inédita, 70,2% dos 
brasileiros não tiveram 

experiências satisfatórias com 
a utilização de canais de atendi-
mento como FAQ e Chatbot no 
Brasil. O estudo foi realizado pela 
empresa de tecnologia NeoAssist, 
em parceria com a E-commerce 
Brasil. Dos entrevistados, 59,5% 
afirmaram não ter seus problemas 
solucionados com os serviços de 
autoatendimento oferecidos pe-
las organizações, enquanto 35,1% 
acreditam que tenha sido regular. 
Porém, 20,7% consideram que 
essa experiência tenha sido ruim e 
para 14,4% tenha sido muito ruim. 
Segundo Anna Moreira Bianchi, 
CEO da NeoAssist, o objetivo do 
levantamento é entender se as 
soluções de autoatendimento 
estão cumprindo a sua função de 
solucionar questões dos clientes 
de forma ágil e descomplicada. 
“Acreditamos que o autoaten-
dimento ou sistema de atendi-
mento inteligente é uma solução 
moderna e eficaz para otimizar 
o relacionamento com o cliente. 

Maioria dos brasileiros não tiveram experiências satisfatórias 
com a utilização de canais de atendimento.

70% estão insatisfeitos 
com autoatendimentos de SAC
Foco de atenção para muitas empresas, o serviço de autoatendimento ao consumidor ainda deixa a 
desejar no Brasil

Pi
xa

ba
y respostas alinhadas à dúvida 

apresentada e à correta compre-
ensão das dúvidas apresentadas. 
Entre os questionados, 30% 
acreditam que o desafio é a falta 
de interação com outras formas 
de atendimento, enquanto 33% 
acham ser a comunicação des-
complicada. Já 20% apontam a 
limitação de integração com ou-
tros sistemas. Para a pesquisa, 
foram entrevistadas 200 pessoas 
em todo o Brasil para entender 
se o autoatendimento é uma 
realidade na hora de resolver 
problemas ou tirar dúvidas. Os 
canais de atendimento mais 
utilizados pelos consumidores 
quando precisam resolver al-
gum problema ou para sanar 
alguma dúvida são: WhatsApp 
(33,3%); Chat Online (29,7%) 
e por telefone (22,5%). Por fim, 
90,1% dos consumidores que 
responderam ao questionário 
acreditam que os canais de 
atendimento ganharam espaço 
nas operações de atendimento. 
- Fonte e outras informações: 
(https://www.neoassist.com/).

Entretanto, como uma tecnologia 
nova, que ainda está em desen-
volvimento, existe uma série 
de melhorias que ainda podem 
e devem ser feitas. Além disso, 
um SAC inteligente eficiente não 
é só suprir a demanda do seu 
cliente, também é personalizar o 
atendimento para ele. É isso que 
as marcas e empresas  precisam 
ter em mente”, afirma.  

A pesquisa ainda aponta que 
apenas 18% dos consumidores 
consideram o autoatendimen-
to de instituições bom e 37% 
afirmaram ter total confiança. 

50% responderam ainda que 
têm pouca confiança em canais 
de autoatendimento (como 
chatbot e FAQ) e acabam con-
firmando a informação em algum 
outro canal; 12% afirmaram que 
não confiam de jeito nenhum. 
Nos resultados encontrados, 
93,7% dos consumidores en-
trevistados já tiveram alguma 
experiência de atendimento 
com FAQ e Chatbot e 83,7% per-
tencem às regiões sul e sudeste. 

Para eles, os maiores desafios 
dos canais de atendimento estão 
atrelados ao fornecimento de 

Nos últimos anos, um novo conceito de 
empresa ganhou visibilidade no país, as 
famosas ‘fintechs’, que aumentaram em 
34% entre 2019 e 2020, segundo estudo 
publicado pelo Finnovation. Apesar dessa 
expansão, muitas empresas e empreen-
dedores ainda não estão familiarizados 
com esses conceitos e, pensando nisso, o 
CEO Mauro Bizatto, da Donus, plataforma 
de serviços financeiros da Ambev para 
pequeno e médio varejo, desenvolveu um 
material com cinco grandes mitos sobre 
fintechs. O termo, que tem recebido tanta 
visibilidade, é utilizado para se referir a 
empresas que desenvolvem soluções e 
produtos financeiros inovadores e cujo uso 
da tecnologia é o principal diferencial em 
comparação às opções que já existem no 
setor. Confira:

1. Toda fintech é igual - A maioria das 
pessoas tende a generalizar os modelos de 
negócio e possui pouca ideia sobre como 
elas funcionam. Porém, quando o assunto é 
visto mais a fundo, começamos a entender 
que cada uma soluciona um tipo de dor dife-

rente no mercado. Isso significa que dentre 
tantas possibilidades diferentes entre si, 
algumas podem, por exemplo, trabalhar 
exclusivamente com produtos voltados 
para pessoas físicas, outras com soluções 
financeiras voltadas para varejistas.

2. É preciso pagar para usar - Esse 
também é um pensamento bem comum - e 
equivocado. Muitas pessoas relacionam 
fintechs a negócios caros, grandes e com-
plicados. E não é assim. As fintechs não 
necessariamente requerem um investimento 
inicial e nem todas possuem serviços pagos. 
Inclusive, muitas são marketplaces e conec-
tam as várias pontas de um setor, ou possuem 
produtos gratuitos para um determinado 
tipo de público.

3. São inacessíveis - Esse tópico se 
relaciona diretamente ao anterior e vem 
muito da ideia de que termos em inglês 
complicam os conceitos, quando na verdade 
isso não acontece. Fintechs são empresas 
com base tecnológica, que ofertam serviços 
financeiros de forma simplificada e otimizam 
a experiência do usuário, com empréstimos, 

financiamentos, investimentos, finanças 
pessoais, entre outros. 

A Donus, por exemplo, plataforma de 
serviços financeiros para pequeno e médio 
varejo da Ambev, é completamente gratuita 
e desenvolvida para chegar facilmente aos 
usuários, de maneira simples, rápida e com-
pletamente acessível.

4. São apenas bancos digitais - A ima-
gem que se tem de fintechs serem bancos 
está muito relacionada com a mídia e com os 
maiores bancos digitais do Brasil, Nubank, C6, 
Neon, entre outros. Porém, esses são apenas 
uma categoria de fintechs. Como comentamos 
acima, podem ser bancos mas não é uma regra. 
Existe toda uma gama de possibilidades e 
as fintechs não estão presas somente à isso.

5. Não atendem apenas pessoas físi-
cas - Por último e não menos importante, 
é necessário ressaltar que fintechs não 
atendem apenas pessoas físicas. Existem 
empresas especializadas em atender pesso-
as jurídicas, ou seja, plataforma 100% focada 
no varejo. - Fonte e outras informações: 
(www.soudonus.com.br).

Fintecchs: ainda existem muitas crenças enganosas em torno do tema
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 07 de julho de 20216

RollingCamera_CANVAS

“Os marketplaces 
funcionam como 

uma vitrine, 
apresentando 

ofertas variadas 
para milhares 

de pessoas. No 
entanto, para 
obter êxito, é 
preciso saber 
utilizar essas 
ferramentas”

3Utilize boas imagens nos anúncios - A concor-
rência dentro de um marketplace é muito grande, portanto 
as imagens para apresentação dos produtos fazem muita 
diferença para se destacar perante os consumidores. Sen-
do assim, o ideal é escolher e até mesmo produzir fotos 
profissionais das mercadorias, para que as imagens sejam 
as melhores possíveis. Elas devem estar nítidas, com boa 
resolução e precisam mostrar o produto com clareza. Afinal, 
o cliente só terá acesso ao produto quando ele for entregue. 

4Otimize a gestão de 
preços - Dentro dos market-
places, o público costuma fazer 
uma pesquisa muito minuciosa 
pelos melhores preços - afinal, 
as compras online acabaram com 
a necessidade de "bater perna". 
Dessa forma, se o preço de uma 
mercadoria for muito acima do 
praticado por outras lojas, o clien-
te vai preferir a concorrência e, se 
for muito baixo, ele vai desconfiar 
que é golpe ou que o item não 
tem qualidade. O ideal é manter 
o equilíbrio entre a margem de 
lucro de forma a não prejudicar 
seus resultados financeiros nem 
a competição do mercado. 

Para ajudar na precificação, deve ser feita uma avaliação 
do preço oferecido por outros vendedores, e em seguida 
fazer as contas sobre os custos e as margens de lucro. De-
pois, estabeleça um preço competitivo. Vale a pena também 
melhorar o prazo de entrega e o preço do frete, pois isso 
costuma agradar os consumidores. 

5Cumpra todas as exigências da plataforma - Uma 
das formas de se destacar nos marketplaces é cumprir todas 
as orientações da plataforma, o que significa enquadrar os 
anúncios quanto às exigências como restrição de produtos que 
não podem ser vendidos, utilização de imagens nítidas, títulos 
para os anúncios, descrições bem elaboradas, categorização 
adequada, cumprimento de prazos para a entrega, entre outros. 

Geralmente, as plataformas não penalizam os lojistas 
quando eles deixam de cumprir uma ou mais exigências pela 
primeira vez. Elas os orientam e solicitam que aquilo não se 
repita, exceto quando há situações mais sérias como o não 
envio do produto. Isso pode gerar sanções como a perda 
da conta. Que os lojistas fiquem atentos e cumpram todas 
as exigências para que não sejam penalizados e percam a 
chance de fazer bons negócios. 

6Crie uma estratégia para obter boas avaliações - 
As avaliações também são levadas em conta por quem compra 
em marketplace. Muitas vezes, os usuários só adquirem um 
produto ou serviço se o vendedor for bem classificado - daí a 
importância de conquistar elogios e uma boa reputação. Para 
isso, é importante atender bem ao usuário, respondendo rapi-
damente e de forma clara suas dúvidas, oferecendo produtos 
de qualidade, prazos de entrega rápidos e preços competitivos. 
Busque também incentivar as boas avaliações com mimos e um 
bom tratamento. Isso sempre causa boa impressão e fidelidade. 

Fonte e outras informações: (www.estrela10.com.br).
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recomendar mais sua mercadoria quando o cliente clica 
em um produto semelhante ou complementar ao seu). A 
classificação deve estar de acordo com o título, suas carac-
terísticas e as necessidades do público-alvo. 

Uma sugestão é acompanhar os padrões do mercado e se 
o produto corresponder a mais de um grupo, acrescentar 
tags relacionadas às categorias. Uma furadeira pode se 
encaixar tanto em eletroeletrônicos como ferramentas 
domésticas. Em casos assim, é necessário adicionar mais 
de uma tag.

 

2Capriche na descrição dos produtos - É por 
meio da descrição de produtos que o vendedor tem opor-
tunidade de encantar o público e apresentar as vantagens 
da mercadoria. A descrição permite ainda que o anúncio 
possa ser encontrado pelos consumidores quando eles 
fizerem pesquisa nos mecanismos de buscas e na própria 
plataforma.

Por isso é fundamental preparar uma descrição capricha-
da, repleta de informação e capaz de atrair o consumidor. 
Isso aumenta as chances dele efetuar a compra em sua 
loja, e não na da concorrência. Uma boa descrição come-
ça no título e deve se estender por todo o texto. O ideal 
é que seja pautada em técnicas de SEO (Search Engine 
Optimization), com palavras-chave fortes, que traduzam 
o produto de forma realista e clara. 

Também é importante apresentar o material em que é 
feito o produto, suas dimensões, como usar, vantagens, 
indicações e contraindicações. Quanto mais completas 
forem suas descrições, mais benefícios o negócio terá. 
Portanto, nada de copiar a descrição do fabricante. Além 
de não gerar credibilidade, o anúncio não é bem-visto pelos 
algoritmos dos buscadores.

 

O mercado de marketplaces no Brasil não para de crescer e tem se mostrado uma excelente estratégia para quem deseja fazer 
negócios pela Internet. Somente no primeiro semestre de 2020, foram transacionados mais de R$ 30 bilhões  

em vendas nos chamados shoppings virtuais - um crescimento de 56% em relação ao ano anterior. 

"A pandemia teve papel significativo nesta alavancagem, 
já que o aumento das vendas online representa uma 
das principais mudanças de hábito dos brasileiros no 

último ano", afirma Marcelo Dantas, CEO da Estrela10, loja de de-
partamentos virtual especializada em vendas por marketplaces. 

No ano passado, a empresa faturou R$ 500 milhões, sendo 
80% deste montante originado das conversões obtidas por 
meio dos principais marketplaces atuantes no Brasil: Mer-
cado Livre, B2W, Magalu, Amazon, Via Varejo e Carrefour. 
Para o ano que vem, a loja pretende expandir sua operação 
para mais quatro marketplaces. 

Para o CEO, vender através dos shoppings virtuais é uma 
boa opção para os empreendedores que desejam começar a 
ofertar seus produtos online ou desejam criar sua loja virtual. 
"Os marketplaces funcionam como uma vitrine, apresentando 
ofertas variadas para milhares de pessoas. No entanto, para 
obter êxito, é preciso saber utilizar estas ferramentas". 

O especialista preparou uma lista com seis dicas para me-
lhorar o desempenho das vendas dentro dos marketplaces. 
Embora estas plataformas ofereçam facilidades, há muita 
competitividade e isso requer estratégias que busquem 
diferenciação, alerta.

1Categorize seus itens de forma adequada - É 
importante que os produtos sejam elencados de acordo com 
suas categorias. Isso faz com que aqueles clientes que visitam 
o marketplace encontrem seu anúncio na ferramenta de 
busca da plataforma. Nem sempre o consumidor digita o que 
deseja com exatidão e procura os produtos por categorias. 

Quando bem categorizados, os produtos têm mais chan-
ces de vendas, uma vez que há mais visualizações durante 
a navegação do usuário (o próprio marketplace passa a 

SeiS diCAS 
pArA Se 
deStACAr NOS 
MArketplACeS 
e AUMeNtAr 
AS veNdAS

    leia na página 6
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Para apoiar as empresas 
que estão começando 
nesta jornada, Edgar 

Scherer, CEO da Getmore, 
plataforma de serviços de 
fidelização, lista quatro dicas 
para criar uma estratégia de 
loyalty efetiva e que gere 
resultados mais rapidamente:
 1) Conheça o seu públi-

co - Pode soar como 
um clichê, afinal as 
empresas em geral co
nhecem pelo menos o 
perfil socioeconômico 
de seus clientes. Mas 
e a forma como eles 
consomem conteúdo? 
Stories, Reels, lives ou 
newsletters? Qual o 
perfil de compras? São 
pessoas que gastam 
valores mais baixos, 
mas realizam compras 
com frequência, ou que 
fecham carrinhos mais 
caros, mas demoram 
para voltar a comprar? 

  É preciso entender 
como o cliente se com
porta para poder ofere
cer sugestões e soluções 
em sintonia com o que 
ele busca. Muito além 
de gênero, classe social 
ou poder aquisitivo, é 
necessário conhecer a 
jornada de compra. O 
que faz o cliente aban
donar o carrinho? Até 
que ponto um cupom 
de desconto estimula a 
compra? Será que um 
programa de pontuação 
não seria mais interes

É preciso entender como o cliente se comporta para poder 
oferecer sugestões e soluções em sintonia com o que ele busca.

Estratégia de fidelização 
e engajamento de clientes
Com o crescimento exponencial das compras online e uma quantidade cada vez maior de players nos 
mais diversos mercados, fidelizar o cliente deixou de ser apenas uma estratégia de marketing para se 
tornar uma estratégia de sustentabilidade dos negócios

fr
ee

pi
k o que faz sentido para 

o seu negócio. Pode ser 
a opção de compra via 
whatsapp ou Instagram 
e entrega por delivery, 
pode ser um programa 
de pontuação, por meio 
de um aplicativo, a 
entrada em um market
place ou outras tantas 
soluções. O importante 
é ser estratégico e estar 
disposto a se arriscar em 
águas desconhecidas 
para fidelizar e engajar 
os clientes.

 4) Encontre o parceiro 
certo - A transforma
ção, seja do negócio, 
mercado ou perfil do 
cliente, é contínua, mas 
isso não significa que 
precisamos reinventar 
a roda. Nesta hora, você 
é o cliente e precisa en
contrar um parceiro que 
faça por você aquilo que 
você busca fazer para 
o seu público: serviços 
seguros, personaliza
dos, de alta qualidade e 
rápida implementação. 

Busque uma empresa que 
agregue valor ao seu negó
cio, com parceiros já conso
lidados, cases de sucesso e 
profissionais especializados. 
Essa é  a melhor maneira de 
assegurar a efetividade do 
projeto, atrair novos clientes 
e reter aqueles que já são fiéis 
à sua marca.  Fonte e outras 
informações: (www.getmore.
com.br).

sante? E cashback? Este 
conhecimento é a chave 
para uma estratégia de 
fidelização de sucesso.

 2) Observe o mercado 
de forma estratégica 
- Toda Blockbuster tem 
a sua Netflix. Ou, em ou
tras palavras, há sempre 
alguém que não parece, 
mas pode se tornar o 
seu maior concorrente. 
Com a digitalização e a 
globalização, está muito 
mais acessível atuar em 
diferentes mercados, 
expandir portfólios e 
criar novas frentes de 
trabalho. Em uma es
tratégia de fidelização, 
isso significa antecipar 
as necessidades do seu 
cliente – e daqueles em 
potencial – e oferecer 
soluções que facilitem 
a vida do consumidor. 
Quanto mais negócios 

ele puder fazer com 
você, maior a chance de 
retenção desse cliente.

 3) Aceite, você precisa 
ser omnichannel! - Os 
clientes querem pratici
dade, qualidade, perso
nalização e agilidade. No 
mundo de hoje, quem se 
concentra em apenas 
uma forma de operação 
infelizmente está fada
do ao fracasso. Você 
não precisa criar sua 
própria conta digital, 
com cartão de crédito 
e cashback na fatura 
para estar presente na 
vida do seu cliente da 
maneira mais completa 
possível. 

  Ser omnichannel, ou 
multicanal, é olhar es
trategicamente para 
as opções do mercado, 
com base no perfil do 
seu público e escolher 

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Como a pluralidade 
social contribui 
para a integridade 
e a estratégia de 
negócio?

Estudos da área de 
governança corpo
rativa indicam que 

a presença de mulheres 
em conselhos de adminis
tração e na liderança de 
empresas contribui não 
apenas para melhores re
sultados financeiros, mas 
também para a inovação, 
maior conformidade com 
os programas de com
pliance, para a inclusão e 
diversidade. Todos esses 
fatores somados, por sua 
vez, contribuem para uma 
atuação mais representa
tiva, ética, e íntegra das 
empresas para com todas 
as partes interessadas e 
impactadas pelo negócio 
(stakeholders).

Apesar de ainda não 
vermos mulheres ocu
pando cargos de liderança 
na proporção em que 
estamos presentes na 
sociedade, felizmente e 
em grande parte, graças 
a elas, temas relevantes 
para a justiça e equidade 
social vem sendo tratados 
com mais atenção dentro 
das instituições.

Isso nos leva a crer que 
a nossa sociedade vem 
compreendendo melhor 
a questão da pluralidade 
e sua importância para o 
desenvolvimento de negó
cios e de políticas públicas 
que, entre outros objeti
vos, estimulem a inclusão 
social e a recuperação 
econômica. E do que trata 
exatamente a questão da 
pluralidade?

No âmbito da iniciativa 
privada, uma estratégia 
de negócios plural re
conhece a importância 
da diversidade dentro 
e fora da empresa para 
que ela possa identificar 
oportunidades de merca
do e ofertar produtos e 
serviços que atendam às 
demandas específicas de 
diferentes públicos. Para 
isso, a empresa precisa 
cultivar mentes abertas, 
que vivenciam e enten
dem os pontos de vista 
diversos de segmentos 
específicos da sociedade 
e de minorias, seja em 
relação a gênero, etnia, 
idade, condição social, 
localização geográfica, 
cultura, religião e assim 
por diante. 

Apenas como exemplo, 
dados da Associação Bra
sileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e 
Transexuais, que fornece 
pesquisas sobre a inclusão 
social da população LGBTI 
no Brasil, revelam que 
essas pessoas sentem falta 
de se reconhecerem nos 
serviços e produtos das 
empresas, seja através de 
ofertas pouco aderentes 
aos seus anseios de con
sumo, seja no teor da sua 
propaganda, etc. 

Nesse caso, existem 
desafios e oportunidades 
para as empresas capaci
tarem seus colaboradores 
a olhar para o mercado 
com uma visão mais inclu
siva, a fim de identificar 
esses gaps e inovar em 

alguns nichos, muitas 
vezes, ainda sem soluções 
de negócio, nem muita 
concorrência. 

Já no âmbito público, do 
governo e das instituições 
que elaboram políticas, o 
Brasil ainda vivencia atra
sos. No Poder Legislativo, 
por exemplo, a represen
tatividade das mulheres 
ainda está muito aquém 
do peso que elas têm 
no eleitorado brasileiro, 
que corresponde a mais 
de 52%. Na Câmara dos 
Deputados, por exemplo, 
das 513 cadeiras, apenas 
77 são ocupadas por depu
tadas, ou cerca de 15%. No 
Senado somente 12 mu
lheres foram eleitas para 
as 81 vagas, o que equivale 
a uma participação femi
nina de apenas 14%.

Um outro exemplo da 
falta de pluralidade ins
titucional no Brasil é o 
do senso demográfico do 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
por não ter incluído per
guntas sobre sexualidade 
e identidade de gênero, 
apesar dos pedidos de 
entidades representativas 
deste público ao longo dos 
últimos anos. 

A ausência dessas es
tatísticas impede as ins
tituições de trabalhar em 
ações destinadas à solução 
de problemas coletivos, 
tornando as iniciativas 
públicas menos asserti
vas sem o conhecimento 
dessas características 
populacionais. Da mesma 
forma, faltam dados para 
as empresas que preten
dem lançar novos produ
tos e serviços com base na 
leitura das necessidades 
destes grupos que acabam 
sofrendo discriminação 
por invisibilidade nas es
tatísticas, permanecendo 
ignorados por determi
nadas políticas públicas e 
pela grande maioria das 
empresas.

E como mudar essa re
alidade? 

Do ponto de vista da 
governança em empre
sas, área que represen
to e atuo, acredito que 
seja preciso ainda mais 
esforços pela quebra de 
paradigmas, promovendo, 
interna e externamente, 
ações de valorização das 
diferenças (seja de gênero 
ou de qualquer outra cate
goria). É preciso abrir pro
cessos seletivos com foco 
em diversidade e tornar a 
inclusão parte da cultura 
da organização, para que 
mais mulheres e profis
sionais com perspectivas 
distintas da grande maio
ria possam vir a atuar em 
cargos de liderança em 
igualdade de condições, 
reforçando a pluralidade, 
ética e integridade nas 
instituições e sociedade.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 

Sancionada em 2018 pelo então presiden
te Michel Temer, a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) deve começar a aplicar 
multas às companhias que violarem as suas 
premissas a partir de agosto. Apesar de es
tar em vigor desde agosto de 2020, muitos 
gestores ainda buscam informações sobre 
os requisitos estabelecidos pelo texto da lei 
e quais as penalidades. 

Apenas 4% das PMEs estão totalmente 
preparadas para a nova legislação, de acordo 
com uma pesquisa da BluePex, empresa 
que desenvolve soluções de segurança da 
informação para o mercado corporativo com 
foco em defesa, controle e disponibilidade. 

Segundo o levantamento, 55% das em
presas ainda buscam informações para 
adequação à LGPD, 27% se consideram 

parcialmente preparadas, enquanto 12% 
ainda não iniciaram nenhuma ação para a 
adequação. A BluePex realizou a mesma 
pesquisa em outubro de 2020 e, na ocasião, 
apenas 2% das companhias garantiram que 
estavam preparadas para a legislação. 

Apesar do leve crescimento, Jefferson Pen
teado, CEO da companhia, ressalta que “todas 
as organizações que lidam com as informações 
pessoais dos consumidores, independente
mente de seu porte, devem aproveitar este 
período sem multas para se adaptar à LGPD, 
pois o descumprimento das novas regras será 
punido com multas que variam de 2% do fatura
mento bruto até R$ 50 milhões (por infração)”. 

Esta adaptação envolve diversos setores 
da companhia, desde o time de vendas, até 
o jurídico das companhias. Apesar disso, a 

pesquisa da BluePex aponta que 37% das 
empresas ainda acreditam que a responsabi
lidade pela conformidade passa apenas pelo 
time de tecnologia da informação. 

“O setor de TI é um dos protagonistas 
dessa nova realidade, sem dúvida, pois está 
com a responsabilidade de conduzir da me
lhor maneira os dados coletados, realizando 
todos os procedimentos indispensáveis de 
segurança no processo de coleta, armaze
namento e tratamento das informações. 

Entretanto, a LGPD afeta a todos os setores 
de uma companhia, principalmente as que tra
tam do maior volume de dados pessoais como 
RH, atendimento ao Consumidor, comercial, 
pósvendas, marketing, pesquisa e desenvol
vimento, etc.”, conclui Penteado.  Fonte e 
outras informações: (www.bluepex.com.br).

Apenas 4% das PME´s estão totalmente preparadas para a LGPD
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

PEDRO GIMENEZ SILVA, estado civil solteiro, profissão analista, nascido em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/165.FLS.571-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (20/04/1987), residente e domiciliado Rua São João do Cariri, 
110, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Silva e de 
Shirley Aparecida Gimenez Silva. JESSICA APARECIDA MENDONÇA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida neste Distrito (CN:LV.A/178.FLS.214 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia onze de março de mil novecentos e noventa e três (11/03/1993), 
residente e domiciliada Rua São João do Cariri, 110, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos Lopes de Souza e de Maria dos Anjos Mendonça.

JOÃO CARLOS CRUZ DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/302.FLS.210-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (11/02/1997), residente e domiciliado Rua Pas-
choalina Roque Giusti, Travessa Dois, 150, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves de Sousa e de Creusa da Silva Cruz Alves de 
Sousa. EMILLY DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente adminis-
trativo II, nascida em Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/140.FLS.221-ITAIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de dois mil e um (09/10/2001), residente e domici-
liada Rua Paschoalina Roque Giusti, Travessa Dois, 150, casa 02, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leví de Oliveira e de Marcia Santos de Oliveira.

ROBERTO BUENO BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
Caieiras, neste Estado (CN:LV.A/012.FLS.579 CAIEIRAS/SP), Caieiras, SP no dia dezoito 
de março de mil novecentos e oitenta e três (18/03/1983), residente e domiciliado Rua João 
Abreu Castelo Branco, 268, F, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandra 
Maria Bueno Brandão. VANESSA BOTELHO DE LIMA, estado civil divorciada, profissão 
profissional de educação fisíca, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (16/08/1984), residente 
e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 268, F, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Abdias de Lima Filho e de Izildinha Botelho de Lima.

EMERSON DE OLIVEIRA JOZINO, estado civil divorciado, profissão policial militar, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e oito (04/02/1978), residente e domiciliado Rua Lagoa da Barra, 255, casa 01, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Jozino e de Maria das Graças de Oliveira 
Jozino. MARINA DO NASCIMENTO MACHADO, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.123V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e três (10/11/1983), 
residente e domiciliada Rua Lagoa da Barra, 255, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ivan do Nascimento Machado e de Cleonice Francisco dos Santos.

FERNANDO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão coletor, nascido em Santo An-
dré, neste Estado, Santo André, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e setenta e nove 
(04/07/1979), residente e domiciliado Rua Anselmo Rodrigues, 25, apartamento 11-A, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jivaldo Morais de Oliveira 
e de Eurides Souza. FERNANDA ALVES GOMES, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/065.FLS.062V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (28/11/1982), residente e domiciliada 
Rua Anselmo Rodrigues, 25, apartamento 11-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Juvencio Gomes e de Raimunda Alves Gomes.

GERALDO CABRAL DA SILVA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em Re-
cife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia onze de abril de mil novecentos e cinquen-
ta e quatro (11/04/1954), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, 
bloco B, apartamento 14-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Cabral da Silva 
e de Sebastiana Anselmo de Albuquerque. MARLENE DE SOUZA, estado civil divorcia-
da, profissão aposentada, nascida em Pedra Branca, Estado do Ceará, Pedra Branca, CE 
no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e cinquenta e seis (29/11/1956), resi-
dente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco B, apartamento 14-B, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João de Souza Bispo e de Maria Cleomar de Souza.

WELLINGTON APARECIDO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/082.FLS.207 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (06/04/1985), residente e domiciliado 
Rua Rebelo da Silva, 314, casa 02, Jardim São Nicolau, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de Manoel Pereira e de Valdira Aparecida Ramos Pereira. ADRIANA SANTOS DE 
CARVALHO, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/028.FLS.139-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de julho de mil novecentos e setenta e nove (06/07/1979), residente e domiciliada Rua 
Morubixaba, 198, bloco 10, apartamento 301, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ariosvaldo de Carvalho e de Luzinete Antonia Santos de Carvalho.

ANDERSON OLIVEIRA NUKUI, estado civil solteiro, profissão analista de atendimen-
to, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/602.FLS.216 1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e no-
venta e quatro (09/09/1994), residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 62, 
Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Akila Nukui e de Maria Suely 
de Oliveira. GABRIELLA FOGAÇA MESQUITA PIFANELI, estado civil solteira, pro-
fissão consultora de relacionamento, nascida em Jundiaí, neste Estado (CN:LV.A/377.
FLS.276-ITAQUERA/SP), Jundiaí, SP no dia primeiro de julho de dois mil (01/07/2000), 
residente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 62, Jardim São Pedro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Onofre Pifaneli e de Ana Maria Fogaça Mesquita Pifaneli.

ALVADI ANTÔNIO FRANÇA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, 
nascido em Campos Novos, Estado de Santa Catarina (CN:LV.A/040.FLS.126-CAM-
POS NOVOS/SC), Campos Novos, SC no dia vinte e seis de julho de mil novecentos 
e sessenta e cinco (26/07/1965), residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, 393, casa 
01, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenal França de Souza e de 
Maria Madalena Leal de Souza. EURIDES DE CARVALHO SILVA, estado civil divor-
ciada, profissão cabeleireira, nascida em Serra Preta, Estado da Bahia, Serra Preta, BA 
no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro (24/09/1964), 
residente e domiciliada Rua Adolfo Appia, 393, casa 01, Jardim Cibele, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Macrino Ferreira da Silva e de Astezia de Carvalho Silva.

RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/066.FLS.284V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta (25/10/1980), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, 1097, bloco 02, apartamento 201, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Henrique da Silva e de Iara Lucia Baptista. ANDREA APARECIDA DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e setenta e um (08/12/1971), 
residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1097, bloco 02, apartamento 201, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson dos Santos e de Eloá dos Santos.

IGOR CARDOSO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, nas-
cido em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/058.FLS.041 ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia quatro de 
junho de mil novecentos e noventa e três (04/06/1993), residente e domiciliado Rua Fontoura 
Xavier, 1333, bloco único, apartamento 145, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo 
Julio de Oliveira e de Dulcinéia Cardoso da Silva. LARISSA COSTA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/321.FLS.195 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e 
oito (24/09/1998), residente e domiciliada Rua Frei Muniz, 257, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edilson Guedes da Silva e de Adriana Lopes da Costa Silva.

JOSÉ ROBENVAL DE SANTANA COSTA, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido 
em Ribeira do Pombal, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.016-RIBEIRA DO POMBAL/BA), 
Ribeira do Pombal, BA no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e seis (03/04/1986), re-
sidente e domiciliado Rua Piratininga, 1125, apartamento 102, Brás, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Mauro Dantas Costa e de Francisca de Santana Costa. EDVÂNIA MARIA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São José da Coroa 
Grande, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/006.FLS.103-SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/
PE), São José da Coroa Grande, PE no dia doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (12/02/1984), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 02, Jardim Marabá, 
São Paulo, SP, filha de João Benedito da Silva e de Maria do Carmo Souza da Silva.

ALECSANDER PEREIRA DE AGUIAR, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dez de maio de mil novecentos e setenta 
e quatro (10/05/1974), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 134, bloco A, apartamento 
24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero de 
Aguiar e de Maria Aparecida Pereira. GISLEINE APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão técnica de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/054.FLS.293 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta (20/10/1980), residen-
te e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 134, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleusa Aparecida da Silva.

EGIDIO PATRICIO DE MATOS, estado civil solteiro, profissão microempresário, nascido em 
Carapicuiba, neste Estado (CN:LV.A/021.FLS.172V-CARAPICUIBA/SP), Carapicuiba, SP no 
dia dezessete de março de mil novecentos e setenta e um (17/03/1971), residente e domicilia-
do Praça Sete de Fevereiro, 30, apartamento 53, Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de Julio Patricio de Matos e de Maria do Carmo Santana Matos. CAMILA GONÇALVES 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São Caetano do Sul, neste 
Estado (CN:LV.A/080.FLS.012-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (18/09/1988), residente e domiciliada 
Rua Nossa Senhora das Candeias, 87, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Camilo Ricardo da Silva e de Carmelita Gonçalves da Silva.

JEFFERSON DE PAULA LIMA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produ-
ção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.217 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (27/02/1997), residen-
te e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 431, casa 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Lecivaldo Lima Santos Silva e de Gislaine Leandro de 
Paula Lima. LUANA APARECIDA RAMOS PORTELA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/230.FLS.210V-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e noventa e nove (03/03/1999), resi-
dente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 431, casa 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Portela e de Josefa Aparecida Ramos Portela.

ANDRÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil nove-
centos e noventa e cinco (24/01/1995), residente e domiciliado Rua Nobreza, 18, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Fabiano de 
Almeida e de Antonia Félix de Oliveira. HILLARY INGRID DE SALES BASTOS, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/363.FLS.159V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de dois mil (04/01/2000), residente e domiciliada 
Rua Sal da Terra, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Pedro Sales Bastos e de Marcia de Sales Bastos.

JEFFERSON FERREIRA, estado civil divorciado, profissão consultor, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta 
e dois (15/09/1982), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 488, bloco B, aparta-
mento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jovenil Ferreira e de Maria de Jesus Silva Ferreira. JACQUELINE PEREIRA DE LIMA, 
estado civil divorciada, profissão atendente, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(27/07/1992), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 488, bloco B, apartamento 33, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Benedito de Lima e de Ana Maria da Silva Pereira de Lima.

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão designer de aprendizagem, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/180.FLS.173 SUZANO/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e dois (30/09/1992), residente e 
domiciliado Rua Bentererê, 44, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
José Maria da Silva e de Cicera Teixeira do Nascimento. LARISSA ACARINO PALUM-
BO, estado civil solteira, profissão cartorária, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta 
Capital (CN:LV.A/217.FLS.255-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (18/02/1997), residente e domiciliada Rua 
Guariuba, 281, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto 
Palumbo e de Rosimeire Aparecida Acarino Palumbo.

ALISSON GABRIEL AMARO, estado civil solteiro, profissão manobrista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/271.FLS.021-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro (30/05/1994), residente e domiciliado Avenida 
Afonso de Sampaio e Sousa, 339, bloco 02, apartamento 16, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel José Amaro e de Simone Regina 
Sposito. DAYANA DE FATIMA PERES MOREIRA, estado civil solteira, profissão estudan-
te, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/111.FLS.167-TATUAPÉ/
SP), São Bernardo do Campo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa 
e seis (30/09/1996), residente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 339, 
bloco 02, apartamento 16, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manuel de Carvalho Moreira e de Viviane de Fatima Peres Moreira.

ANA PAULA COELHO RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão motorista, nascida 
em Vitória, Estado do Espirito Santo, Vitória, ES no dia doze de junho de mil novecentos 
e oitenta e três (12/06/1983), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 5270, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gelson Rosa Ribeiro e de Josenilce 
Coelho Ribeiro. MICHELE DE LIMA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão mo-
nitora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/102.FLS.111-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (05/01/1988), residente e domici-
liada Avenida Itaquera, 5270, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Aparecido Inacio Rodrigues e de Maria Vilma de Lima Rodrigues.

ROBERT VINICIUS CAMPINA SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/207.FLS.170V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de julho de mil novecentos e noventa e quatro (17/07/1994), residente e do-
miciliado Rua Arreio de Prata, 06, quadra L, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Fernando dos Santos e de Andreia Campina Lei-
tão. TAINÁ ALENCAR FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
marketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.105V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (13/02/1997), residente 
e domiciliada Rua Arte do Sol, 06, C, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira da Silva e de Karla Alencar da Silva.

HUGO CASTELLO DE MELO, estado civil solteiro, profissão nutricionista, nascido no 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/223.FLS.197-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e um (31/03/1991), 
residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 614, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Marcos Aurelio Marques de Melo e de Claudia de Moraes Castello de Melo. LETTÍCIA 
ANKOSQUI GONÇALVES, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/278.FLS.029V BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (04/01/1995), residente e domiciliada 
Rua Antônio Gandini, 614, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Gonçalves e de 
Maria do Carmo Ankosqui Gonçalves.

RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão músico, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/036.FLS.042-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e cinco (07/03/1985), residente e 
domiciliado Avenida Caititu, 1088, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Francisco da Cruz e de Iara Neda Ramos de 
Oliveira da Cruz. MARIA APARECIDA VICENTE SOARES, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/060.FLS.033-VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e sete (07/03/1987), 
residente e domiciliada Avenida Caititu, 1088, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marleide Vicente Soares.

KAUAN CAETANO CASSIAVILANI, estado civil solteiro, profissão analista de infraes-
trutura, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/195.FLS.160 SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e seis (15/03/1996), residente e 
domiciliado Avenida Pires do Rio, 4711, bloco C, apartamento 402, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Cesar Cassiavilani e de Maria Aparecida Caeta-
no Cassiavilani. MAIARA MESQUITA MORAIS RAMOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/223.FLS.232-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa 
e sete (16/05/1997), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4711, bloco C, apar-
tamento 402, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Humberto Morais 
Ramos e de Fabiana Vieira de Mesquita.

EDMILSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão jardineiro, nascido em San-
to André, neste Estado (CN:LV.A/127.FLS.057-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e um 
(15/10/1981), residente e domiciliado Rua Confissão, 141, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Mourivaldo Izabel dos Santos e de Ione Aparecida de 
Melo. GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/092.FLS.088-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de março de mil novecentos e noventa e seis (01/03/1996), residente e domi-
ciliada Rua Confissão, 141, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Tarcisio de Oliveira Filho e de Elisabete Miranda da Costa.

GUILHERME TADEU APARECIDO DE OLIVEIRA DIAS DO PRADO, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de apoio operacional, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/080.FLS.280-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de mil 
novecentos e noventa e dois (09/06/1992), residente e domiciliado Rua Rafael da Silva 
e Sousa, 701, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei do Prado 
e de Monica de Oliveira Dias Prado. MARISA ASSIS ROCHA, estado civil solteira, pro-
fissão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/206.FLS.029-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(22/09/1992), residente e domiciliada Rua Rafael da Silva e Sousa, 701, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Rocha e de Maria das Dores Assis Rocha.

ABRAÃO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão polidor, nascido no Sub-
distrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.060V-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (19/08/1969), 
residente e domiciliado Rua Ana Perena, 55, apartamento 23-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Pereira da Silva e de 
Maria Teresinha da Silva. CARMELINDA GOMES DE MORAES, estado civil soltei-
ra, profissão aposentada, nascida em Jacarezinho, Estado do Paraná (CN:LV.A/056.
FLS.240-JACAREZINHO/PR), Jacarezinho, PR no dia vinte e dois de agosto de mil 
novecentos e cinquenta e três (22/08/1953), residente e domiciliada Rua Ana Perena, 
55, apartamento 23-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Gomes de Moraes e de Benedita Ferreira Guimarães.

JONATHAN NASCIMENTO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão técnico em ópti-
ca, nascido neste Distrito (CN:LV.A/148.FLS.173 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de agosto de mil novecentos e noventa e um (08/08/1991), residente e domiciliado Avenida 
Pires do Rio, 4615, bloco 01, apartamento 147, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Vieira de Andrade e de Josileide Maria do Nascimento de Andrade. MAYARA 
AUGUSTO CAETANO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/129.FLS.095 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e cinco (14/03/1995), residente 
e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 01, apartamento 147, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Augusto Caetano e de Reni da Silva Manoel Caetano.

DEIVISON ALVES DE CALDAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de limpeza, nascido 
em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/014.FLS.179 4ª ZONA DE SÃO LUÍS/MA), 
São Luís, MA no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (09/12/1999), 
residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 765, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Cardoso de Caldas Filho e de Francinalva Alves 
de Caldas. LACIANE BARBOSA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Cantanhede, Estado do Maranhão (CN:LV.A/034.FLS.193 CANTANHEDE/MA), Canta-
nhede, MA no dia treze de outubro de dois mil e um (13/10/2001), residente e domiciliada 
Rua Sestílio Melani, 765, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Leone Bezerra de Sousa e de Martinha do Rosário Barbosa de Sousa.

MARCELO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão eletricista de autos, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/013.FLS.284-TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e setenta e oito (22/07/1978), 
residente e domiciliado Rua Gino Baldo, 58, apartamento 51-C, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Otacílio dos Santos e de 
Rita Ana Lima dos Santos. CATIA PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Guaraciaba do Norte, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.
FLS.294-CROATÁ/CE), Guaraciaba do Norte, CE no dia cinco de setembro de mil nove-
centos e oitenta (05/09/1980), residente e domiciliada Rua Gino Baldo, 58, apartamento 
51-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ma-
noel Alves de Sousa e de Antonia Pereira de Morais.

JOEL DE JESUS MOREIRA, estado civil solteiro, profissão agente de segurança pri-
vada, nascido neste Distrito (CN:LV.A/010.FLS.073V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta e seis (12/11/1976), residente e 
domiciliado Rua Júlio Navega, 86, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Francisco Moreira e de Maria de Lourdes Moreira. ANA PAULA PAZ PEREI-
RA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta 
Capital (CN:LV.A/051.FLS.023-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho 
de mil novecentos e oitenta (01/07/1980), residente e domiciliada Rua Júlio Navega, 86, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Ramos 
Pereira e de Jacira Paz Santos Pereira.

GUSTAVO FERNANDES EUGÊNIO SOBRAL, estado civil solteiro, profissão assis-
tente administrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/334.FLS.102-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(12/02/1999), residente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco A, apar-
tamento 147, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Hernandes de Lima Sobral e de 
Gislene Fernandes Eugenio Sobral. ERIKA FREIRE DUARTE, estado civil solteira, pro-
fissão escriturária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/374.FLS.216-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia três de maio de dois mil (03/05/2000), residente e domiciliada 
Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco A, apartamento 147, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edson Simão Duarte e de Maria Helena Freire Duarte.

RAFAEL DE ARAGAO ADERNE, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 
Mongaguá, neste Estado (CN:LV-A-011,FLS.027-MONGAGUÁ/SP), Mongaguá, SP no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e sete (29/05/1987), residente e 
domiciliado Travessa Oscar Nogueira, 15, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Eloa de Aragão Aderne. ISLEIDE NERIS DE SOUSA, estado civil solteira, pro-
fissão vendedora, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-A-086,FLS.107 
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(05/10/1987), residente e domiciliada Travessa Oscar Nogueira, 15, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Herminio Martins de Sousa e de Osminia Rodrigues 
Neris Sousa.

RONALDO LEMOS LAURO, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.286 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de março de mil novecentos e setenta e cinco (10/03/1975), residente 
e domiciliado Rua Água Azul, 96, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Moacir Lauro e de Clotilde Lemos Costa Lauro. MERLIN ARRABALE BENTO, 
estado civil divorciada, profissão analista de sistemas, nascida no Subdistrito Penha 
de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos 
e setenta e cinco (10/08/1975), residente e domiciliada Rua Água Azul, 96, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Ferreira Bento e de Berenice 
Aparecida Arrabale Bento.

HENRIQUE GUILHERME DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/029.FLS.144-FERRAZ 
DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezesseis de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (16/01/1984), residente e domiciliado Rua Alberta 
Hunter, 193, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inaldo Guilherme 
dos Santos e de Maria Celia dos Santos. CARINA OLIVEIRA SANTOS, estado ci-
vil solteira, profissão representante de venda, nascida neste Distrito (CN:LV.A/242.
FLS.296V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e seis (11/01/1996), residente e domiciliada Rua Alberta Hunter, 193, Vila 
Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Roberto dos Santos e de Neide 
de Oliveira.

KLEBER ALEXANDRE PINTO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/030.FLS.057V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta e oito (28/08/1978), 
residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 02, apartamento 86, Vila Ta-
quari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Pinto e de Beatriz Aparecida Pinto. 
RENATA SILVA FERNANDES, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (23/06/1989), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 
02, apartamento 86, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Wellington 
Fernandes e de Maria Monserrate Silva Fernandes.

RADY KAPAYA NSEKE, estado civil solteiro, profissão bombeiro civil, nascido em 
Kinshasa - República Democrática do Congo, Kinshasa - República Democrática 
do Congo no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e seis (18/06/1986), 
residente e domiciliado Rua Alcides Quintar, 51, casa 01, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bernard Kapaya e de Angelick Ma-
tondo. JUSTINA ANTONIO KALOMBO, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em Damba - Angola, Damba - Angola no dia dez de abril de mil novecentos 
e noventa (10/04/1990), residente e domiciliada Rua Alcides Quintar, 51, casa 01, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Kalombo e de Jermana Madalena.

ARTUR ARAGAKI SILVA, estado civil solteiro, profissão professor de educação fisica, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil nove-
centos e noventa e cinco (14/07/1995), residente e domiciliado Rua Ângelo Bini, 55, 
apartamento 54-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Silvio Venancio da Silva e de Maria Irene Midori Aragaki. JULIANA CORAIM, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em Vinhedo, neste Estado, Vinhedo, 
SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (14/12/1994), 
residente e domiciliada Rua Domingos Roberto Schiavo, 322, casa 01, Jardim Tannus, 
Jundiaí, neste Estado, Jundiaí, SP, filha de Antonio Carlos Coraim e de Maria Aparecida 
da Silva Coraim. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
2º Subdistrito de Jundiaí, neste Estado.

FELIPE CARLOS DE ARRUDA, estado civil solteiro, profissão operacional, nascido 
no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/208.FLS.158V-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(29/09/1989), residente e domiciliado Rua Francisco Lucena, 277, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Arruda e de Conceição Aparecida 
dos Santos. DAIANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA, estado civil solteira, profis-
são técnica de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/155.FLS.226 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(26/12/1991), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1308, 
A, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Antonio de 
Souza e de Severina Maria do Nascimento.

JOSÉ DA LUZ FLAVIANO, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em Guaraciaba, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/025.FLS.193 GUARACIABA/
MG), Guaraciaba, MG no dia sete de agosto de mil novecentos e cinquenta e seis 
(07/08/1956), residente e domiciliado Rua Aranha de Vasconcelos, 163, Jardim Nos-
sa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Flaviano e 
de Geralda da Luz Flaviana. MARILENE APARECIDA PINNA, estado civil divorcia-
da, profissão enfermeira, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e cinquenta e nove 
(15/11/1959), residente e domiciliada Rua Aranha de Vasconcelos, 163, Jardim Nos-
sa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pinna Filho e 
de Neyde dos Santos Pinna.

O pretendente: RENAN GOMES SCHNITSLER, nascido nesta Capital, Itaquera, SP, no 
dia (15/04/1992), profissão projetista, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Schnitsler e de Neide Gomes Amorim 
Schnitsler. A pretendente: ANDRESSA PORTO MOREIRA, nascida em Bandeirantes, 
PR (registrada em Itambaracá, PR), no dia (23/08/1991), profissão analista securitária, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Roberto Carlos Moreira e de Maria Geni Pereira Porto.
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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:

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

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO PAVANI, de nacionalidade brasileira, 
profissão funcionário público, estado civil divorciado, nascido em Santo André - SP, no 
dia (16/12/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro 
Roberto Pavani e de Denize de Oliveira Pinto Pavani. A pretendente: CARLA PATRICIA 
BAPTISTA, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil divorciada, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia (05/04/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Waldemar Baptista Sobrinho e de Valquiria Aparecida Baptista.

O pretendente: ALLAN GUIMARÃES ANTUNES, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/10/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner Fogaça Antunes e de 
Meire Parente Guimarães Antunes. A pretendente: THAYANE DE OLIVEIRA DUARTE, 
de nacionalidade brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (06/10/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Francisco Pereira Duarte e de Ilda Analia de Oliveira.

O pretendente: THIAGO ROCHA MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/10/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel Senra Medeiros e de 
Vanda Rocha Medeiros. A pretendente: SAMANTA BUENO LERIDA, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(25/03/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Lerida Neto e de Silvana Aparecida Gazquez Bueno da Silva Lerida.

O pretendente: JOSÉ PERES FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentado, estado civil viúvo, nascido em Santo Anastácio - SP, no dia (13/11/1943), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Peres Lopes e 
de Amelia Fernandes Gelamos Lopes. A pretendente: MARIA INEZ ROBERTO DO NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado civil divorciada, nas-
cida em Maceió - AL, no dia (20/04/1963), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Isaac Marcolino do Nascimento e de Josefa Roberto do Nascimento.

O convivente: MANUEL ALBERTO SANDE LIMA, de nacionalidade uruguaia, profissão 
técnico de informática, estado civil solteiro, nascido no Uruguai, no dia (15/12/1956), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Sande e de 
Petrolina Lima. A convivente: KIMIE WATANABE FERNANDES, de nacionalidade bra-
sileira, profissão empresária, estado civil divorciada, nascida em Getulina - SP, no dia 
(17/02/1951), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Minoro 
Watanabe e de Kioko Watanabe.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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A responsabilidade 
das empresas num 

novo amanhã

Diante dos novos 
desafios impostos 
pela sociedade, um 
olhar menos atento 
pode confundir 
tradição com 
estagnação. Nem 
sempre é assim

Uma organização 
já estabelecida, 
com um legado 

importante para o meio 
em que atua e uma es-
trutura mais encorpada 
e solidificada, pode a 
todo o tempo redirecio-
nar seus caminhos com 
a agilidade, a liberdade 
e a ousadia caracterís-
ticas de um negócio 
que esteja decolando 
pela primeira vez no 
mercado. 

O segredo dessa di-
nâmica que une uma 
expertise conquistada e 
a pulsão de aprendizado 
e desenvolvimento con-
tínuos está na gestão. 

Missão, visão, valores: 
mais do que conceitos 
estratégicos de geren-
ciamento empresarial, 
essas premissas devem 
ser encaradas como nor-
teadoras de ações que 
vão além do ambiente 
corporativo e estejam 
em sintonia com o con-
texto geral - ou seja, que 
tragam resultados não 
apenas para as empre-
sas e seus stakeholders. 
Afinal, há um universo 
bem maior a ser con-
quistado - e ele está em 
constante expansão. 

Vantagens podem ser 
compartilhadas de for-
ma muito mais ampla e, 
ao mesmo passo, alcan-
çar benefícios também 
mais abrangentes. Para 
tanto, porém, não bas-
ta apenas modernizar 
os conceitos. A grande 
missão, hoje, é moder-
nizar as práticas! Aliás, 
as boas práticas, as boas 
iniciativas. Essas, sim, 
é que têm alavancado 
o potencial das grandes 
empresas. 

A visão que se faz ne-
cessária, então, precisa 
ir muito mais adiante do 
que é o conveniente, do 
que é zona de conforto. 
Isso exige a conquista de 
melhores relações com a 
sociedade e com o meio 
ambiente. Exige novos 
valores, sobretudo, de 
vida - que não podem 
ficar atrelados a bolhas 
de interesses. Eis o 
grande desafio para os 
atuais líderes de gran-
des empresas e grupos 
corporativos: ir além das 
conveniências merca-
dológicas e apostar em 
ações que realmente 

sejam transformadoras 
e rentáveis, não só em 
termos econômicos, 
mas também em termos 
sociais e ambientais. 

Afinal, vivemos no mes-
mo mundo, dividimos do 
mesmo solo, do mesmo 
ar, dos mesmos recursos 
naturais, minerais - e 
dependemos do mesmo 
amanhã. É dentro dessa 
filosofia que muitas em-
presas têm desenvolvido 
os seus negócios e inspi-
rado outras. O setor de 
celulose é um exemplo, 
que cresce à medida que 
também crescem suas 
ações sociais e ambien-
tais. 

Apostando em mode-
los de gestão de forte 
governança corpora-
tiva, independentes e 
compromissados com 
ações de transparência, 
empresas deste segmen-
to estão abrindo novos 
caminhos e perspectivas 
de negócios pelo mun-
do, pautados sobretudo 
na sustentabil idade, 
especialmente porque 
as florestas são as suas 
fontes de matéria-prima 
e delas é possível extrair 
muito mais do que papel. 

Daí explica-se, em 
vários casos, os inves-
timentos que têm sido 
feitos no aprimoramento 
da produção de fibras de 
alto rendimento, com 
foco no desenvolvimento 
de produtos renováveis, 
em substituição ao plás-
tico (como embalagens 
de alimentos), e o inte-
resse pela confecção de 
produtos que atendam 
à demanda de outras 
indústrias. 

Algumas empresas 
têm ido além e foca-
do também no desen-
volvimento imobiliário 
sustentável, liderando 
projetos alinhados à 
vocação ecoturística 
das regiões onde estão 
presentes, com amparo 
às questões sociais e 
ambientais, agregando 
novos investimentos em 
energia limpa e renová-
vel. Dessa forma, novos 
nichos de mercado se 
abrem cada vez mais e se 
integram ao setor - que, 
hoje, vive uma expansão 
sintonizada aos anseios 
da sociedade, com o 
cuidado que o valor da 
inovação requer, visan-
do a constante transfor-
mação. 

Muito bom seria se to-
dos seguissem o mesmo 
exemplo - ou pelo menos 
se inspirassem nele. Até 
porque, o amanhã come-
ça hoje. 

(*) - É CEO da Cia Melhoramentos - 
(www.melhoramentos.com.br).

Rafael Gibini (*)
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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:

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

O pretendente: WESLEY MIRANDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
gerente, nascido em Osasco, SP, no dia (10/03/1997), residente e domiciliado nes-
te distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Miranda de Souza e de Roseli Maria do 
Nascimento Souza. A pretendente: REBECA SILVA SANTOS, estado civil solteira, 
profissão mutiplicadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/05/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiniano Fernandes da Silva 
Neto e de Elizania Silva dos Santos.

O pretendente: DANIEL SILVA FRANÇA, estado civil solteiro, profissão bombeiro civil, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Cosme França e de Marinalva Batista Silva. A pretendente: 
MABOLI FERNANDA DE CARVALHO, estado civil divorciada, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/09/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Neusa da Silva Carvalho.

O pretendente: LEONARDO ALVES COUTINHO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Varzelândia, MG, no dia (25/09/1987), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves Coutinho e de Maria Marques 
Lobato. A pretendente: ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão subgerente de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Pereira da Silva e de 
Maria José Benicio da Silva.

O pretendente: DARIO BATISTA CARNEIRO, estado civil solteiro, profissão copeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Daniel de Sousa Carneiro e de Elenite Batista Carneiro. A 
pretendente: JULIANA KATHARINA DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, 
profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/04/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto da Silva e de Ceilda 
Maria dos Santos Silva.

A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Ibaiti, PR, no dia (17/07/1963), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Domingos dos Santos e de Nair 
Castro dos Santos. A pretendente: VERA LUCIA AMORIM DE ARAUJO, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em Petrolina, PE, no dia (12/10/1959), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Juvencio Alves de Araujo e de 
Geraldina Diolina Araujo.

O pretendente: LUCAS SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nelson Gonçalves da Silva e de Sueli de Fátima Soares Silva. A 
pretendente: TÁCIA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/10/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Elias de Jesus e de Adriana Maria de Jesus.

O pretendente: RENATO RODRIGUES DE ANDRADE COELHO, estado civil divorciado, 
profissão empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1988), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Rodrigues Coelho e de Gilcélia 
de Andrade Coelho. A pretendente: THALITA JHULIE ARAÚJO DE MELO, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Eduardo Florentino de Melo e 
de Cristina Araújo Mota de Melo.

O pretendente: DIOGO DOMINGOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/06/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Domingos da Silva e de Luzinete Santos 
Silva. A pretendente: ALINE APARECIDA LIRA, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Suzano, SP, no dia (21/01/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Lenilda Maria de Lira.

A pretendente: BARBARA PALOMA COSTA CHALES, estado civil solteira, profissão 
tatuadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Chales e de Rosana da Costa Chales. A pre-
tendente: ROBERTA ARAUJO MELO, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Batista de Carvalho Melo e de Genilde Araújo da Silva.

O pretendente: IVANILDO DO NASCIMENTO BARBOSA, estado civil divorciado, 
profissão zelador predial, nascido em Limoeiro, PE, no dia (04/04/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa Sobrinho e de Maria 
Rita do Nascimento Barbosa. A pretendente: FERNANDA RÊGO FREIRE, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Brejo, MA, no dia (07/06/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson Carvalho Freire e de 
Francisca de Moraes Rêgo.

O pretendente: LUCAS MELO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão marce-
neiro, nascido em Fortaleza, CE, no dia (13/01/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Erivando Ferreira Luz e de Maria Arlene 
Melo Ferreira. A pretendente: GABRIELE GONÇALVES FREIRE SILVA, estado civil 
solteira, profissão administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cleber Freire Silva e 
de Eliane Gonçalves de Jesus.

O pretendente: RENATO SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Francisco de Oliveira e de Maria das 
Graças Silva de Oliveira. A pretendente: EVELYN CRISTINA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Ramos da Silva e de 
Angela Maria Caetano da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO VIRGINIO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia (20/10/1991), residente e domiciliado 
em Santa Rosa de Viterbo, SP, filho de Luiz Fernandes de Araujo e de Marinete Virginio 
de Araujo. A pretendente: DRYELE DOS SANTOS CARDOSO, estado civil solteira, 
profissão analista de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Soares Cardoso e de Marlene 
Almeida dos Santos Cardoso.

O pretendente: VALDEÇON HÉLIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Iguaraci, PE, no dia (06/09/1975), residente e domiciliado na Vila Nova Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Maria do Socorro da Silva. A pretendente: ANA PAULA FELIX 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (27/09/1981), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha 
de João Felix da Silva e de Maria de Lourdes de Jesus.

O pretendente: RONIE LEIDON REIS MATOS, estado civil divorciado, profissão pizzaiolo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1983), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira Matos e de Josefa Francisca Reis Matos. 
A pretendente: ANGELICA TORQUATO DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1988), residente e domiciliada 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de José Walter do Nascimento e de Maria da 
Piedade Torquato.

O pretendente: GLEIBSON SANTOS BARRA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Ipiau, BA, no dia (25/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gilberto Santos Barra e de Rosangela da Silva Santos. A pretendente: 
NÚBIA CRISTINA GOMES DE LIMA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mario Gomes de Lima e de Sandra Maria de Lima.

O pretendente: VALDIR FERRAZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
policial ferroviário, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1960), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Ferraz dos Santos e de 
Madalena Antunes dos Santos. A pretendente: SEBASTIANA GOMES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Igarapé-Açu, PA, no dia (06/01/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcemiano Carlos de 
Sales e de Francisca da Silva Sales.

O pretendente: DIEGO TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão designer de 
aprendizagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1992), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuça, São Paulo, SP, filho de José Maria da Silva e de Cicera Teixeira 
do Nascimento. A pretendente: LARISSA ACARINO PALUMBO, estado civil solteira, 
profissão cartorária, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1997), residente e do-
miciliada em Itaquera, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Palumbo e de Rosimeire 
Aparecida Acarino Palumbo.

O pretendente: DORI EDSON MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dori Edson Martins dos Santos e 
de Marlene Aparecida Duarte Araujo dos Santos. O pretendente: THIAGO PEREIRA 
MACEDO CESÁRIO, estado civil solteiro, profissão analista de RH, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (01/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jair Macedo Cesário e de Renalda Aparecida Pereira Cesário.

O pretendente: ADRIANO AKIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Davi Pedro Silva e de Midori Funada Silva. A pretendente: 
VIVIANE RAMOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Francisco Ramos Neto e de Maria José da 
Silva Ramos.

O pretendente: AGUINALDO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profissão cor-
tador, nascido em Joaquim Nabuco, PE, no dia (21/03/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco da Silva e de Maria do Carmo 
da Silva. A pretendente: ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1979), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Silvino de Oliveira e 
de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente: ADRIANO TESSER, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1988), residente e domiciliado na Chácara 
Figueira Grande, São Paulo, SP, filho de Valfredo Tesser e de Roseli Rosa de Souza 
Tesser. A pretendente: EXPEDITA DANIELA ALVES PRADO, estado civil solteira, profis-
são professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/05/1989), residente e domiciliada 
na Chácara Figueira Grande, São Paulo, SP, filha de José dos Reis Prado e de Lucia 
Aurora Alves Prado.

O pretendente: GUILHERME ANDRÉ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1995), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Robson José de Souza e de Ilma Amaro André de 
Souza. A pretendente: TAMIRES MARIANA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (18/11/1996), residente e domiciliada 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Erickson Ferreira de Lima e de Sandra 
Aparecida Freitas.

O pretendente: FERNANDO DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão 
conferente de transporte, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (29/12/1981), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato de 
Lima e de Edite dos Santos Lima. A pretendente: FÁBIA SANTOS MATOS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Potiraguá, BA, no dia (01/07/1982), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Juelí Santos de Souza e 
de Lucileide Souza Matos.

O pretendente: MATEUS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cicero José Pereira e de Maria Margarida Germano. A pretendente: 
FLÁVIA MAGALHÃES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Flávio Antonio Arruda do Nascimento e de Rosangela Magalhães 
do Nascimento.

O pretendente: ALISON SIMÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão consultor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio dos Santos e de Rosangela Simão dos Santos. 
A pretendente: KETHILYN SEVERINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão consul-
tora de negócios, nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (09/11/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Jose da Silva e de Maria José 
Teixeira da Silva.

O pretendente: MARCO VINICIOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motion 
design, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Regina da Silva. A pretendente: FERNANDA DA 
SILVA CURVELO, estado civil solteira, profissão supervisora de atendimento, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/01/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Milton de Novaes Curvelo e de Maria Lucia da Silva Curvelo.

O pretendente: IZAIAS GUIMARÃES, estado civil viúvo, profissão comerciante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (13/04/1953), residente e domiciliado na Vila Clara, São Paulo, 
SP, filho de Nelson José Guimarães e de Dolores Guimarães. A pretendente: MARCIA 
REGINA PAES DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/11/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Jose Abilio de Souza e de Valdenora Paes de Souza.

O pretendente: MAGNO TEIXEIRA CALASANS, estado civil solteiro, profissão 
líder de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Raymundo Calasans e de 
Iraci Teixeira de Moura. A pretendente: CRISTIANE ALVES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Luiz da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva Alves.

O pretendente: DAVID PIRES GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão educador 
físico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Alberto Ramos Guimarães e de Everaldina Pires 
Guimarães. A pretendente: RENATA GONÇALVES DE FARIAS, estado civil divorciada, 
profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1989), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Gonçalves de Farias 
e de Maria Aparecida de Farias.

O pretendente: VINÍCIUS MONTEIRO CARVALHO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão analista de negócio jr, nascido em Suzano, SP, no dia (28/11/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Rogerio da Silva e de Catia 
Monteiro Carvalho da Silva. A pretendente: ANDRESSA FUJARRA AMANCIO, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Aparecido Amancio 
e de Andréa Fujarra Amancio.

O pretendente: ZENILTON BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (09/12/1962), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Bispo dos Santos e de Neuzira 
Lina dos Santos. A pretendente: MARIA DEUSA NOVAES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (10/12/1969), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Deli Bruno dos Santos 
e de Maria Coêlho Novaes.

O pretendente: WILLDEN JOHN LOPES DE AGUIAR, estado civil solteiro, profissão 
programador junior, nascido em Luzilândia, PI, no dia (06/08/1995), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato de Aguiar e de Maria das 
Dores Lopes Pinto. A pretendente: CAROLINE SILVA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Benedito do 
Nascimento e de Maria do Socorro Silva do Nascimento.

O pretendente: RODRIGO SELVA GOMES, estado civil solteiro, profissão bancário, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Janio Pereira Gomes e de Magda Regina Selva Gomes. A pretendente: 
RUTH WILIANA SILVA COSTA, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida em 
Petrolina, PE, no dia (17/08/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Uildo Costa de Lima e de Eliziana Silva Nunes.

O pretendente: JEFFERSON MIRA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira Costa e de Irani Mira Ferreira. A 
pretendente: SUELI SILVA LUCENA DE ANDRADE, estado civil divorciada, profissão 
cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/11/1971), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Durval de Lucena e de Amalia Silva de Lucena.

O pretendente: ROBSON ARAÚJO BAHIA, estado civil solteiro, profissão montador, 
nascido em Jequié, BA, no dia (11/06/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Elias Conceição Bahia e de Zorilda Moreira de Araújo Bahia. A preten-
dente: DAIANE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em 
Xique-Xique, BA, no dia (28/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Gomes da Silva e de Valmira Gomes da Silva.

O pretendente: MARCUS VINICIUS GUILHERME PEREIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão ajudante de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Hamerson Cristiano Pereira e de 
Cleonice Guilherme Siqueira Pereira. A pretendente: THAIS SILVA DUARTE, estado civil 
solteira, profissão recepcionista, nascida em Osasco, SP, no dia (23/03/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Gonçalves Duarte e de 
Vera Lucia Silva Duarte.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 A
0B

8-
0C

15
-1

8B
C

-A
7A

6.



Experiência do cliente: 
a importância da 

agilidade na tomada 
de decisões

A pandemia 
contribuiu 
para diversas 
transformações 
na relação entre 
empresas e 
consumidores, que 
passou a ser cada 
vez mais ágil e 
digital

Com o desenvolvi-
mento de novos 
hábitos, com des-

taque para o crescimen-
to do trabalho remoto e 
do comércio eletrônico, 
surgiram novos desafios 
para as organizações 
proporcionarem a me-
lhor experiência aos 
seus clientes. 

Nesse cenário de in-
tensa digitalização, ge-
renciar grandes volumes 
de dados e conseguir 
tomar decisões rapida-
mente e de forma asser-
tiva é fundamental para 
as empresas não apenas 
superarem a atual crise, 
mas sobreviverem ao 
competitivo mercado 
que está se desenvol-
vendo e se adaptando ao 
novo cenário pós-Covid. 

Nesse sentido, não 
há alternativa senão 
recorrer à tecnologia 
para otimizar tarefas, 
obter insights sobre o 
comportamento e as 
preferências do cliente e 
tornar as comunicações 
mais ágeis e efetivas. 

Os consumidores estão 
mais exigentes, esperam 
por interações persona-
lizadas em tempo real e 
que não só atendam, mas 
excedam e até mesmo 
prevejam suas necessida-
des. Para viabilizar este 
tipo de comunicação, 
atualmente é possível in-
tegrar dados de qualquer 
lugar, de fontes internas 
e externas, e obter uma 
verdadeira visão de 360º 
de seus clientes. 

E com os avanços em 
IA (Inteligência Artifi-
cial), machine learning, 
analíticos e automação, 
é possível tomar ainda 
melhores decisões com 
base nessas informa-
ções. Atentas a essas 
tendências, as empre-
sas estão construindo 
relacionamentos com 
os clientes quase intei-
ramente por meio de ca-
nais digitais, e desejam 
cada vez mais aproveitar 
a crescente quantidade 
de dados que possuem 
sobre eles para oferecer 
excelentes experiên-
cias, virtualmente e em 
tempo real. 

No entanto, para ob-
ter êxito, elas precisam 
conhecê-los de forma 
cada vez mais detalhada 
e individual, serem ca-

pazes de antecipar suas 
necessidades, além de 
interagir de forma re-
levante e personalizada 
com todos, sem esque-
cer de toda a questão 
de confidencialidade e 
proteção de dados que 
permeiam esse universo. 

E para que isso se 
torne realidade, é fun-
damental quebrar os 
silos existentes na es-
trutura das organizações 
e avançar em direção 
a uma abordagem que 
priorize a sinergia entre 
os departamentos e seus 
colaboradores, com o 
suporte da tecnologia. 

Para isso, as plata-
formas decisionais são 
importantes aliadas, 
permitindo a interopera-
bilidade entre linhas de 
negócios e a combinação 
de interpretação sobre 
seus dados, responden-
do rapidamente às ne-
cessidades dos clientes 
e se antecipando às suas 
futuras demandas. Fle-
xíveis e de arquitetura 
aberta, as plataformas 
de decisão utilizam tec-
nologias como a IA e 
facilitam a integração 
através de APIs para 
compartilhamento de 
dados, possibilitando 
decisões de negócio mais 
inteligentes e em escala. 

O sucesso das orga-
nizações passa neces-
sariamente por impor-
tantes conceitos como 
resiliência, inovação e 
transformação digital. 
No entanto, eles apenas 
fazem sentido se inte-
grados ao principal ob-
jetivo, que sempre será 
proporcionar o encanta-
mento ao cliente. Num 
cenário cada vez mais 
digital, complexo e com 
grandes quantidades de 
dados disponíveis, as 
empresas precisam bus-
car soluções para tomar 
decisões mais rápidas 
e assertivas, se dese-
jarem ter sucesso em 
sua estratégia customer 
centricity (centralidade 
do cliente). 

É fundamental colocar 
em prática o ditado: ou-
vir para entender e não 
para simplesmente res-
ponder, afinal o cliente 
busca, independente do 
canal de contato, uma 
interação mais próxima, 
cuidadosa e que atenda 
à sua necessidade de 
forma ágil e simples. 

Humanizar as relações, 
ainda que por meio de 
ferramentas, soluções 
e tecnologias, é o ca-
minho para aproximar 
e estreitar o relaciona-
mento entre empresas 
e consumidores.  

(*) - É Diretora Sênior de Operações 
da FICO América Latina e Caribe.

Kayla Vallim (*)

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

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

O pretendente: WELLINGTON ANTONIO BARBOSA DA SILVA, profissão: conferente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Bom Jardim, PE, data-nascimento: 01/05/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Barbosa da Silva e de Clotilde Elvira Gomes. 
A pretendente: LARISSA FERNANDES SILVA, profissão: assistente jurídico, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 06/03/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Claudio Augusto Ferreira da Silva e de Luciana Modesto Fernandes.

O pretendente: RAFAEL GOMES INACIO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Rogerio Miguel Inacio e de Ana Paula Ferreira Gomes. A pre-
tendente: DYANDRA THAINÁ RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1996, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Claudinei dos Santos e de Luciene Souza Ribeiro.

O pretendente: SELMIR DA FONSECA, profissão: operador de sistema elétrico, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 09/03/1955, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Geraldo da Fonseca e de Orlandina 
Anna da Conceição Fonseca. A pretendente: MARGARIDA MERCES LEITE SILVA, 
profissão: manicure, estado civil: viúva, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
25/09/1945, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Helena Merces Leite.

O pretendente: JOSÉ ANANIAS DE SOUZA FILHO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Pindoba, AL, data-nascimento: 21/12/1955, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ananias de Souza e de Ernestina Maria de 
Souza. A pretendente: MARILENE BARROS SOUZA, profissão: diárista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 21/11/1976, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Lourival Barros Souza e de Maria da Silva Almeida.

O pretendente: JOSÉ BATISTA DE SOUSA, profissão: posteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 10/06/1958, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Teresa Maria de Jesus e de Cicero Batista de Sousa. A pretendente: 
MARIA DO AMPARO SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Picos, PI, data-nascimento: 19/03/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Rita Jovina dos Santos e de Pedro Ribeiro de Sousa.

O pretendente: VITOR MONTECHIESI CUNHA, profissão: diretor financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jeferson Figueiredo Cunha e de Izilda Aparecida 
Montechiesi Figueiredo Cunha. A pretendente: AMANDA LEMOS MENDES DA SILVA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 18/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauricio 
Mendes da Silva e de Jamire Lemos Mendes da Silva.

O pretendente: AMARILDO FERREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alipio Ferreira da Silva e de Ernestina Ferreira da 
Silva. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Aparecido Frauzino Luiz dos Santos e de Julieta Ana dos Santos.

O pretendente: GREGORY FAUSTINO PAOLI DIAS DE SOUZA, profissão: músico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/06/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agnaldo Dias de Souza e de Pascoalina Paoli 
de Souza. A pretendente: ISABELLE REGINA MARTINS SANTOS CRUZ, profissão: 
arquiteta e urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 02/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo de Oliveira 
Santos e de Antonia Ildene Martins Santos.

O pretendente: PAULO CÉSAR REIS DE OLIVEIRA, profissão: professor de educação 
física, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo César de Oliveira e de Silzimar 
Sá Reis de Oliveira. A pretendente: TAMIRES APARECIDA LIMA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Jose de Lima e de 
Rosemary Aparecida Santos.

O pretendente: MARCOS CAMARGO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ana Rossetti Camargo. A pretendente: EDOLIRES PEREIRA 
MACHADO, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 02/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebas-
tião Machado da Silva e de Noézia da Silva Pereira Machado.

O pretendente: WELINGTON SANTOS LOPES, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Carlos de Jesus Lopes e de Joelma Santos Moreira. A pretenden-
te: JOICECLEIA SILVA DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Maranhão, MA, data-nascimento: 12/02/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Ribamar Silva dos Santos e de Rosegleide Rodrigues da Silva.

O pretendente: RICARDO MARIANO DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 11/03/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Mariano dos Santos e de Maria do Socorro 
da Gama Santos. A pretendente: ANDRESSA DANTAS SANTOS, profissão: assistente 
de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimen-
to: 05/01/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Dantas 
Pereira e de Antonia Mariano Santos.

O pretendente: JOÃO ARAUJO ALMEIDA, profissão: advogado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Caninde, CE, data-nascimento: 22/01/1961, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Luiz Araujo e de Enedina Almeida Lima. A pretendente: 
TÂMARA DA COSTA SOUZA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Juazeiro, BA, data-nascimento: 26/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Marlene da Costa Souza.

O pretendente: VALDIR BATISTA DE SOUZA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1972, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Gonçalo Gomes de Souza e de Celina Batista Jorge. 
A pretendente: RAQUEL CAVALARI CERQUEIRA, profissão: atendente, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
01/05/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ademar Alves Cerqueira 
e de Edovirgem Cavalari Cerqueira.

O pretendente: JAILTON DEODATO DO NASCIMENTO, profissão: balconista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Mata Grande, AL, data-nascimento: 30/08/1989, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Dias do Nascimento e de Roselei Deo-
dato Dias do Nascimento. A pretendente: JANAINA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, 
profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 04/09/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Lopes 
dos Santos e de Maria da Gloria de Jesus Silva.

O pretendente: DAVISON PEREIRA DO NASCIMENTO, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Isabel Pereira do Nascimento. A pretendente: 
CAMILA INGRID SANTOS VICENTE, profissão: estudante, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/2001, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Joselito Souza Vicente e de Neide Teixeira dos Santos.

O pretendente: THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/10/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Aparecido de Oliveira e de Rosilai-
ne Barbosa. A pretendente: THAIS TAVEROS ABAD, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1993, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Abad e de Claudia dos Santos Taveros.

O pretendente: LEONARDO PEDROSO, profissão: montador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Camanducaia, MG, data-nascimento: 12/03/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jose Pedroso e de Dulce Aparecida Pedroso. A pretendente: 
FLÁVIA RAMOS DOS SANTOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1986, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Jose Roberto dos Santos e de Naide Ramos Souza.

O pretendente: EDIMILSON DIAS DA SILVA, profissão: tintureiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/05/1985, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Amaurilio Rodrigues da Silva e de Solange Dias. A 
pretendente: REGINA APARECIDA FERREIRA VIEIRA, profissão: auxiliar de expedição, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adelmo Vieira e de Suzi Amara Ferreira.

O pretendente: ALECSANDER CARVALHO SILVA TORRES, profissão: armazenista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Flávio Augusto Silva Torres e de Klymene Cassia 
Carvalho Torres. A pretendente: CAMILA CAMINSK DUARTE, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1993, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Carlos Rodrigues Duarte e de Rosangely Caminsk Duarte.

O pretendente: EMANOEL VITOR BARBOSA OLIVEIRA, profissão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel de Siqueira Oliveira e de Shirley Sueli 
Barbosa. A pretendente: VANESSA DE OLIVEIRA SANTANA, profissão: backoffice, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1996, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Israel Oliveira de Santana e de Marcia Maria 
Alves de Oliveira Santana.

O pretendente: RAIMUNDO DE SOUZA SILVA, profissão: aux. de portaria, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 20/12/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Adalto da Silva e de Francisca Maria de Souza 
Silva. A pretendente: LILIANY DE FEBBA, profissão: aux. de atendimento, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1986, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Fernando de Febba e de Maria de Lourdes Vieira 
de Febba.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA, profissão: operador de máquinas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Gilcineia de Souza. A pretendente: LUIZA CORREA DA SIL-
VA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Laerte 
Batista da Silva e de Marcia Correa Alves.

O pretendente: LEVÍ SANTOS CONCEIÇÃO, profissão: vidraceiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Laudelino José da Conceição e de Maria Anazilda da Conceição. 
A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS TOLENTINO, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo José Tolentino e de Mariza 
Monteiro dos Santos.

O pretendente: KATRIELL SILVA DE JESUS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Abimael de Jesus e de Roseli da Silva de Jesus. A pretendente: 
DANIELLE PROCHNOW PEREIRA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1999, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Mauro Augusto Gonçalves Pereira e de Alice Prochnow.

O pretendente: DIEGO SERGIO PEREIRA GIELMARINO, profissão: emissor fiscal, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Gielmarino e de Eva Pereira Gielmarino. 
A pretendente: MONIQUE ALVES BATISTA, profissão: analista de faturamento, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Edizio Batista e de Helena Alves Soares 
Batista.

O pretendente: NATANAEL COSTA GONÇALVES DA SILVA, profissão: auxiliar ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
07/04/1996, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Braulio Gonçalves da 
Silva e de Miriam Conceição da Costa Silva. A pretendente: KARINE DE LIRA NUNES, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 23/05/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gildaço Severino 
Nunes e de Maria do Socorro de Lira Nunes.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Moises Ferreira dos Santos e de Cicera Aparecida Leoncio. 
A pretendente: BIANCA SILVA ALMEIDA, profissão: aux. de sala, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Anderson dos Santos Almeida e de Angelica Silva Almeida.

O pretendente: UILIAN APARECIDO DA SILVA VENANCIO, profissão: operador de 
empilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/03/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos da 
Silva Venancio e de Maria Zelia da Silva Venancio. A pretendente: MARIA SILVANEIDE 
DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Belem de Maria, 
PE, data-nascimento: 03/04/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Amaro Feitoza da Silva e de Gercina Correia da Silva.

O pretendente: IGOR HENRIQUE NUNES PEREIRA DA SILVA, profissão: analista ban-
cário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Valde-
te Nunes Pereira da Silva. A pretendente: SARA DE LIMA BARBOSA, profissão: op. 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/06/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Barbosa de 
Souza e de Rosiane Maria de Lima Barbosa.

O pretendente: GUILHERME MATOS DE ALMEIDA SANTOS, profissão:, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1996, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jose Raimundo Farias dos Santos e de Marisa Matos 
de Almeida Santos. A pretendente: DEISE ALVES DOS SANTOS, profissão:, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Belarmino dos Santos Neto e de Rosana 
Alves dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 21/05/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Ribeiro da Silva e de Maria Aparecida Ferreira da Silva. 
A pretendente: CLAYCIVANIA MARIA DE OLIVEIRA, profissão: camareira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 10/08/1990, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de José Valdeci de Oliveira e de Eliomar Maria de Jesus 
de Oliveira.

O pretendente: TEFFKENS INNOCENT, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Haiti, data-nascimento: 10/06/1992, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Jean Maxo Innocent e de Marie Kegnia Pierre. A pretendente: LILIANE 
APARECIDA DE SOUZA, profissão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Vera Lúcia de Souza.

O pretendente: MATIAS ADRIAN ISARRUALDE MACHADO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Uruguai, data-nascimento: 19/12/1996, residente e 
domiciliado em Governador Valadares, MG, filho de Mariana Paula Machado. A preten-
dente: THAÍS GROLLA FRANCISCO, profissão: babá, estado civil: solteira, naturalida-
de: Cariacica, ES, data-nascimento: 11/03/1999, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Waldir Francisco Filho e de Sandra Regina Grolla Francisco.

O pretendente: VICTOR GOMES MANHANI, profissão: consultor de soluções digi-
tais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcio Lima Manhani e de Raquel 
Gomes de Barros. A pretendente: THAIS CONRADO TORRE, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/09/1997, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edmar Vieira Torre e de Cleonilda 
Conrado da Silva.

O pretendente: KAIKE FERREIRA DE SANTANA, profissão: estudante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/2002, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Pereira de Santana e de Flavia 
Fabiana Ferreira. A pretendente: PATRÍCIA BRITO COSTA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 15/05/2001, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Uilton Brito dos Santos e de Noeme 
da Gloria Costa.

O pretendente: ALEX GOMES SARDINHA, profissão: gerente de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/07/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Izaias Sardinha e de Maria José Gomes Sardinha. O preten-
dente: KAIQUE VINICIUS DAL BELLO PELISSARI, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Pelissari e de Roseli Dal Bello Pelissari.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, profissão: servidor público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1978, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilmar Teodoro de Oliveira e de Marilene 
da Silva Oliveira. A pretendente: PRISCILA SILVA RIBEIRO, profissão: sub. gerente de 
condomínios, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/10/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ademir Ribeiro e de 
Maria Roberto Pereira e Silva.

O pretendente: BRUNO SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Agnaldo da Silva e de Rosiléia de Oliveira Santos. A pretendente: 
LEIA PEREIRA DA SILVA, profissão: recuperadora de crédito junior, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Natalicio Barbosa da Silva e de Eliene Fortunato Pereira 
da Silva.

O pretendente: VALDIK FERREIRA PORTO, profissão: op. de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1978, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Ferreira Porto e de Almita Ferreira Porto. A 
pretendente: MARIA GLEIDIANE DE FREITAS COSTA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Solonópole, CE, data-nascimento: 01/04/1984, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio da Silva Costa e de Maria Aldenir de Freitas 
Costa.
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