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São anos de muito trabalho para entender que uma empre-
sa é como uma engrenagem, em que todas as áreas precisam 
funcionar alinhadas e ao mesmo tempo para que tudo caminhe 
ordenadamente. Veja lições aprendidas com empresários que 
podem ser valiosas para todos que têm ou planejam ter sua 
própria empresa.  

Sete lições de um CEO para  
empresários 

Quem já precisou ir ao shopping ou às ruas durante a pandemia, deve 
ter reparado na quantidade de lojas fechadas. Um quarto das pequenas 
e médias empresas fecharam desde o início da crise sanitária, de acordo 
com uma pesquisa realizada pelo Facebook em abril. Na contramão, 3,3 
milhões de novas empresas surgiram desde o ano de 2020 no Brasil. Esse 
último dado, da Serasa Experian, também revela que essa taxa cresceu 
8,7% em comparação com 2019.   

A receita das empresas que sobrevivem à 
pandemia

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 deficiência 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

fizkes/CANVAS

Negócios em Pauta

Centro de P&D de Biocombustíveis
Com o objetivo de intensificar a pesquisa para o desenvolvimento de 

tecnologias baseadas em biocombustíveis, o Grupo Volkswagen aprova 
a estratégia para que a região da América Latina crie e lidere um Centro 
de Pesquisa & Desenvolvimento no Brasil, voltado para o estudo de so-
luções tecnológicas baseadas em etanol e outros biocombustíveis para 
mercados emergentes, que utilizam energia limpa, para a combustão e 
soluções híbridas. Com isso, a empresa busca minimizar as mudanças 
nas plataformas atuais e foca na produção neutra de CO2. Esse centro 
será totalmente independente no desenvolvimento de tais tecnologias 
para o Grupo Volkswagen em nível global. "A empresa vai atuar em 
parceria com Governo, universidades e a agroindústria para trabalhar 
com o que há de melhor para o futuro da mobilidade", detalha Pablo 
Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina (www.vwnews.
com).   Leia a coluna completa na página 3

Foto: vwnews.com/reprodução

News@TI

Evento online sobre inovação e transformação 
digital do setor elétrico e eletrônico

@A Feira Internacional da Industria de Elétrica, Eletrônica, 
Energia, Automação e Conectividade Brasil (FIEE) estreia nos 

próximos dias de 19 a 23 de julho, em formato digital. Promovido 
em parceria com a Abinee, o FIEE ABINEE TEC 2021 Digital Week 
é organizado pela RX (Reed Exhibitions). Trata-se de evento dos 
setores elétrico e eletrônico do país. Em razão de todo o contexto 
vivenciado pela sociedade durante a pandemia, será realizado 100% 
online. O FIEE ABINEE TEC 2021 Digital Week terá dois painéis 
extremamente relevantes para a compreensão das novidades e do 
futuro dos setores elétrico e eletrônico. Com abertura às 10h00, o 
tema “Inovação para Transformação Digital” discutirá o impulsiona-
mento do crescimento econômico e a inovação no setor industrial 
pela ótica da Transformação Digital, inserindo a estrutura do setor 
no contexto internacional e incorporando conceitos de melhores 
práticas ambientais, sociais e de governança. As inscrições podem 
ser feitas diretamente no site do evento: www.fiee.com.br.    Leia a coluna completa na página 2

FIEE ABINEE TEC 2021 Digital Week

JORNADA

Em março de 2020, a vida de 
grande parte dos trabalhadores 
mudou com a chegada da 
pandemia. 

O distanciamento social necessário para 
conter a propagação do vírus forçou 

milhares de pessoas a ficar em casa e, 
consequentemente, se adaptar ao trabalho 
remoto, que além de ser compartilhado 
com os demais moradores da residência, 
precisou se conciliar com os barulhos da 
rua, dos vizinhos e até mesmo dos pets. 

O grande problema é que o que estamos 
vivendo no momento não pode ser chamado 
de “home office”. Para entender a questão, 
é preciso saber que, entre as principais 
premissas desse tipo de trabalho estão: um 
escritório adaptado em casa (com todos os 
recursos necessários para o conforto e bem 
estar após horas de jornada de trabalho), 
um ambiente com todos os recursos tec-
nológicos e ferramentas para a execução 
das tarefas e, claro, ter disciplina para 
lidar com o horários de início de final do 
dia de trabalho. 

Trabalhar diretamente do “conforto” do 
lar nas condições atuais de quarentena - 
afinal, ainda há um vírus lá fora que mata 
mais de mil brasileiros por dia - é muito 
diferente do que os trabalhadores remotos 
estão acostumados. Deives Rezende Filho, 
especialista em ética, diversidade e inclu-
são e fundador da Condurú Consultoria, 
explica que o trabalho remoto vai muito 
além de oferecer um notebook e um VPN 
aos colaboradores. 

“O que estamos vivendo não é home office, 
assim como o que nossas crianças estão 
tendo não é ensino a distância. Para que a 
prática aconteça, é preciso levar em conta 
muitos outros fatores, como a segurança 
do acesso, as ferramentas corretas, as 
aplicações necessárias, o treinamento aos 
trabalhadores e aos gestores, que devem ser 

O que estamos vivendo não é home 
office e nem trabalho remoto
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os responsáveis por transmitir os processos 
corretos aos demais”, diz. 

Um dos fatores que torna a adaptação a 
esse novo modo de trabalho complicado é 
o fator social, que é extremamente neces-
sário para o equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional. Durante uma crise sanitá-
ria, é muito mais difícil se concentrar no 
trabalho e ser produtivo. De acordo com 
uma pesquisa da Harvard Business School, 
houve um aumento de 8,3% no número de 
e-mails enviados após o horário comercial 
desde o início da pandemia. 

Um levantamento da Fundação Instituto 
de Administração (FIA) aponta que 70% 
das pessoas gostariam de permanecer em 
regime de trabalho remoto. Para Deives, 
isso é resultado de uma adaptação, que 
continua em processo, após mais de um ano 
das restrições impostas pelo Coronavírus. 

“O futuro é remoto, não há dúvida. Se 
podemos tirar algo de bom desse momen-
to, é que empresas e funcionários estão 
tendo a oportunidade de experimentar 
essa nova modalidade de trabalho. Mas 
temos que começar a colocar balanço 
nessa equação. 

Os trabalhadores precisam ter seus ho-
rários respeitados e ter tempo para cuidar 
dos vários pratinhos que todos seguram, 
inclusive com tempo para olhar para si 
mesmo e para sua saúde mental”, afirma. 
Conversar com os colaboradores e enten-
der a situação de cada um é fundamental 
para que todos sejam atendidos em suas 
necessidades. 

"A grande questão que fica é: estamos 
trabalhando mais e não sabemos se re-
almente estamos produzindo mais. E o 
pior, com a qualidade que gostaríamos 
de estar entregando para nós mesmos e 
os outros. Além disso, a falta de contato 
físico, dificulta muitas vezes a comuni-
cação entre as equipes. Não sabemos 
ainda, pelo menos nós, brasileiros, quando 
poderemos voltar às reuniões presenciais 
e escritórios cheios. 

Mas temos certeza de que enquanto esse 
momento não chega, temos que cuidar não 
só dos nossos negócios, equipes, familiares 
e amigos, mas sobretudo da nossa saúde 
mental. Pois se tem algo que esse mundo 
online põe à prova é a nossa mente", fina-
liza. -  Fonte e outras informações: (www.
condurucoaching.com.br).

A vacina e a ganância
O diretor-geral da OMS, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus, criticou a "ganância" 
de alguns países que já desejam aplicar 
a terceira dose de vacinas contra o 
novo Coronavírus. Destacou que a 
necessidade de uma terceira dose está 
longe de ser comprovada, ao mesmo 
tempo que grande parte do mundo 
ainda aguarda pela sua primeira vacina. 
"Se a solidariedade não funcionar, só 
há uma palavra para explicar a agonia 
prolongada ainda refém do vírus: é 
ganância", disse (ANSA).
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News@TI
Mais de 500 vagas em cursos de idiomas e 
de cultura gratuitos e a distância

@A Associação Share, entidade estudantil da UFSCar-Sorocaba, 
está com mais de 500 vagas abertas, distribuídas em nove cursos 

e oito minicursos gratuitos, para este segundo semestre de 2021. 
Com duração de um semestre, os cursos ofertados são: Japonês 
básico - alfabetização; Espanhol básico; Espanhol intermediário; 
Espanhol prático para viagens; Organização pessoal; Teatro; História 
da Arte; Música e cinema; e Panorama popular da música brasileira. 
Já os minicursos duram de dois a oito encontros e são oferecidas as 
seguintes opções: Oficina de Kpop; Bebida é cultura; Planejamento 
financeiro de microempresas; Empreendedorismo; Simulações das 
Nações Unidas (ONU); Como compostar; Ansiedade e habilidade 
social; Crie sua marca pessoal; Introdução à inteligência emocional; 
O que são softskills e como desenvolvê-las no mercado de trabalho; 
e Introdução à Economia. (https://associacaoshare.com.br/).

Cursos livres de curta duração ao vivo e 
online

@Em um mundo cada dia mais competitivo e com uma economia 
instável, principalmente por conta da pandemia da Covid-19, ter 

um currículo atualizado, por meio do aprimoramento dos conheci-
mentos ou desenvolvimento de novas competências, pode fazer toda 
a diferença, tendo em vista a grande concorrência entre profissionais 
que migraram de área nesse período de restrições. Com carga horária 
a partir de 9 horas de duração, os novos cursos do Senac Online - ao 
Vivo da área de gastronomia e alimentação, podem ser uma boa opção 
para quem quer investir no próprio negócio, garantir uma renda extra 
com a venda de alimentos ou aprimorar o currículo de maneira rápida, 
prática e eficiente, e com um custo acessível (https://www.sp.senac.
br/cursos-livres/curso-de-prepare-e-venda-biscoitos-e-cookies).

Novos recursos da série GOT Simple de IHMs

@A Mitsubishi Electric anuncia o lançamento de novos modelos 
de IHMs (Interface Homem-Máquina) da série GOT Simple, que 

trazem importantes atualizações e melhorias para otimizar aplicações 
de operação e visualização com ótimo custo-benefício. Uma das 
principais atualizações é o aumento na sua capacidade de memória 
de 9 para 15 MB, possibilitando a criação de mais telas e aplicações 
através do software GT Designer 3 da plataforma iQ-Works 2. Além 
disso, os novos modelos possuem maior nitidez na visualização de 
fontes, em sua tela de 800 por 480 pixels de resolução em formato 
widescreen (www.mitsubishiElectric.com).
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OpiniãO
A vacina, a falsa 

sensação de segurança 
e a realidade das UTIs

A vacinação da 
Covid-19 avança 
no mundo, a morte 
de idosos diminui e 
aumenta a sensação 
de que o pior da 
pandemia já passou. 

Seja pela exaustão 
da população que se 
manteve até agora 

isolada, pela necessidade 
de sair para trabalhar ou por 
acreditar que nas pessoas 
mais jovens o vírus é menos 
agressivo. O fato é que os 
cuidados e, principalmente, 
o isolamento diminuíram. 
Mas, por mais desanima-
dor que seja, ainda temos 
algum tempo até podermos 
afrouxar de vez o distancia-
mento, o uso de máscaras e 
de álcool em gel. 

Muitos pensam que, pe-
los avós ou pais já estarem 
imunizados com as duas 
doses da vacina, não tem 
problema o almoço de do-
mingo com a família toda 
reunida, o filho adolescen-
te ir na festinha do amigo 
e até mesmo tomar uma 
cervejinha enquanto curte 
o jogo do time do coração 
com a turma. 

Mas, infelizmente, não é 
isso que observamos nos 
hospitais. Os leitos das UTIs 
continuam lotados. O que 
mudou foi o perfil dos pa-
cientes, mas a expressão de 
pavor diante do agravamen-
to da doença e do medo de 
morrer é a mesma. Agora os 
pacientes são mais jovens. 

Nós nos enxergamos cada 
vez mais neles, que estão 
com os filhos pequenos em 
casa e a família em prantos. 
O corpo mais sadio, muitas 
vezes sem nenhuma comor-
bidade, luta com um vírus 
cada vez mais agressivo, que 
algumas vezes deixa cada 
um de nós, os profissionais 
da saúde, com a impressão 
de que ainda não aprende-
mos a lidar com as facetas do 
Coronavírus no organismo e 
suas complicações. 

Mesmo que nós tenhamos 
aprendido e lutado muito, 
o comportamento sem res-
ponsabilidade de alguns faz 
com que o vírus seja mais 

rápido e nos surpreenda 
sempre. E o tempo de in-
ternação acaba sendo ainda 
maior. Vemos pacientes que 
ficam semanas e mais sema-
nas em um leito de hospital. 

Nesses 15 meses de pan-
demia, é difícil o profissional 
de saúde que ainda não 
tenha escutado a súplica 
pela promessa de melhora, 
da possibilidade de passar o 
próximo dia dos pais junto 
do seu filho, Natal com a 
família ou simplesmente 
para sair da intubação com 
vida. Nunca foi tão desafia-
dor e exaustivo trabalhar 
em uma unidade de terapia 
intensiva. 

Os casos são cada vez mais 
graves e complexos. Muitas 
vezes os pulmões parecem 
pedras, devido à rigidez 
causada pela quantidade de 
fibroses. O momento certo 
para a extubação é uma 
incógnita. Cada vez mais re-
corremos a tratamentos ex-
tremos, que consideramos 
a última chance de respiro 
de um paciente, quando nos 
deparamos com o triste “é 
tudo ou nada”. 

E tudo na Covid-19 é mui-
to difícil. Não ter a liberdade 
de ir e vir para cumprir a 
rotina diária é desgastante. 
Não poder encontrar os 
amigos é complicado. Tra-
balhar na saúde está pesado. 
Lembre-se disso, mesmo no 
momento de tomar um café 
com o colega que está de 
máscara diariamente tra-
balhando com você. Muitas 
vezes é nesses minutos que 
acontece o contágio. 

É desafiador, mas preci-
samos ter um pouco mais 
de paciência. Porque, se 
por um lado, o número de 
atestados de óbito que assi-
namos nos hospitais aumen-
tou, por outro, continuamos 
presenciando os casos de 
superação da doença, de 
milagres que assistimos 
todos os dias. 

Essa pandemia vai aca-
bar, mas, para isso, cada 
um precisa assumir a sua 
responsabilidade e fazer a 
sua parte.

(*) - É médico intensivista e 
coordenador da UTI Covid do 

Hospital Marcelino Champagnat.

Jarbas da Silva Motta Junior (*)

Agricultura 4.0: o poderoso e 
promissor mercado para a Tecnologia 

da Informação e Comunicação
Mais de nove bilhões de pessoas no planeta para alimentar-se nos próximos 40 anos. Essa é a previsão feita pela 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Mario Gervais (*)

Imagine o quanto será necessário 
para gerar comida o suficiente para 
todos? O quanto de cada grupo 

alimentar tais como os sais minerais, 
fibras, carboidratos, gordura e proteína, 
deverão ser gerados para alimentar 
todo o planeta?

A demanda mundial de alimentos vem 
em uma crescente bastante expressiva 
nos últimos tempos e, consequente-
mente, para que possamos atender toda 
essa população, e toda essa estimativa 
projetada do aumento da população 
mundial, será necessário produzir uma 
grandeza de aproximadamente 70% 
mais grãos e cereais em geral, frutas, 
legumes, entre outros, para que seja 
possível suprir as necessidades de 
todos os países.

Com esse cenário, o Brasil possui inú-
meras possibilidades de crescimento 
econômico. Nos últimos anos, tivemos 
uma mudança bem razoável, no que diz 
respeito às importações de alimentos. 
Antigamente, o cenário era de necessi-
dade de se importar alimentos, e hoje, 
o país está se tornando um dos maiores 
exportadores de alimentos no mundo.

Surge então, o que foi chamado de 
Agricultura 4.0, também denominada, 
agricultura de precisão e, mais além, 
agricultura digital. É uma revolução que 
está totalmente conectada com as tec-
nologias do mundo digital. Plataformas 
digitais com forte viés de integração e 
análise de dados, começaram a surgir 
por volta de 2017, no Brasil, chegando 
ao campo, oferecendo soluções de au-
tomatização e customização de toda a 
cadeia produtiva.

Do ponto de vista tecnológico, temos 
muitos conceitos envolvidos e utilizados 
para essa transformação digital. Vai des-
de a biotecnologia até a infraestrutura de 
alta conectividade, para otimizar todas 
as etapas do ciclo produtivo.

para trazer inúmeros benefícios aos 
produtores rurais, tais como: redu-
ção de custos, aumento da eficiência 
produtiva e territorial, base histórica 
para melhorias contínuas de processo 
e conhecimento científico, aperfeiço-
amento da produção e cadeias produ-
tivas, monitoramento e tratamento do 
desperdício.

Fazer mais com menos!
Há ainda, melhores condições de se 

manter o equilíbrio ambiental e res-
peitar os limites ecológicos do nosso 
planeta com alta produtividade.

Resumindo: a Agricultura 4.0 ou de 
precisão é uma plataforma sistêmica, 
tecnológica, integrada e conectada que 
está revolucionando a vida no campo 
rural. Baseia-se no uso da Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) e 
já é uma realidade. As oportunidades 
desse mercado para as empresas de 
tecnologia e relacionadas são inúmeras. 
O paradigma de se produzir mais com 
menos é inevitável e necessário.

Bem-vindos ao presente e ao futuro.

(*) É Head of Big Data & Analytics na ART IT, 
empresa especializada em soluções e serviços de TI.

Aplicações reais de automação utilizan-
do IoT (Internet das coisas) com sensores 
conectados ao maquinário e dispositivos 
móveis, Big Data (armazenamento de 
dados em larga escala), conectividade de 
alta performance com a adesão do 5G em 
campo; GIS (Geographical Information 
System) para o monitoramento e coleta 
de dados, processamento e geração de 
dados para tomada de decisões. Enfim, 
podemos aplicar de forma clara e real 
conceitos e ferramentas relacionadas ao 
BI (Business Intelligence), BA (Business 
Analytics), Machine Learning e Deep 
Learning.

Por meio de uma infraestrutura pla-
nejada e dimensionada para coletar 
um volume em larga escala de dados 
(Big Data) como, por exemplo, dados 
sobre o clima, pragas, análise de solo, 
análise de mercados, informações sobre 
insumos, bolsa de valores, informações 
sobre política e questões sanitárias, é 
possível a criação de modelos prediti-
vos cada vez mais inteligentes. Isso é a 
aplicação com forte viés de ferramentas 
e conceitos de Data Science.

Portanto, hoje, temos um verdadeiro 
arsenal, com poderosas ferramentas 
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Há sempre um receio dos profis-
sionais ativos no mercado quando se 
ouve a afirmação de que as máquinas 
substituirão o trabalho humano. Prin-
cipalmente no setor industrial, onde a 
indústria 4.0 já é realidade, o discurso 
da redução de mão de obra tem seu 
outro lado: os empregos continuam, 
o que difere é o modelo de atuação e 
a busca por profissionais qualificados.

Conhecida também como a Quarta 
Revolução Industrial, o conceito 
da indústria 4.0 foi utilizado pela 
primeira vez na Feira Industrial de 
Hannover, na Alemanha, em 2011. 
Tem como premissa, a conexão de 
máquinas, sistemas e pessoas aos 
processos de produção industrial, 
otimizando a personalização dos 
produtos e permitindo a utilização 
mais eficiente de recursos, o que pro-
porciona uma mudança disruptiva na 
forma como as fábricas funcionam.

Segundo dados da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), hoje, no 
Brasil, apenas 1,6% das indústrias 
operam como 4.0 e somente 5% estão 
preparadas para serem consideradas 
indústrias 4.0 até 2030. Porém, 60% 
desse universo terá algum tipo de 
automatização até a próxima década, 
segundo estimativa da consultoria 
Mckinsey.

“Gostaríamos de caminhar a passos 
mais rápidos para essas mudanças, mas, 
estamos limitados por fatores como 
recursos financeiros, importação de 
maquinários e, principalmente, recur-
sos humanos” afirma o coordenador dos 
cursos de Gestão da Produção Industrial 
e Mecatrônica Automotiva do Centro 
Universitário Internacional Uninter, 
Nelson Tadeu Galvão de Oliveira.

O caos da pandemia não foi de todo 
ruim para o setor, onde muitas indús-
trias tiveram que antecipar projetos 
de transformações digitais. O futuro 
da fábrica é aliar o espaço físico de 
produção à tecnologia digital. “Se o 
Brasil deseja entrar para o rol dos pa-
íses tecnologicamente desenvolvidos 
e ter uma indústria atualizada, terá 
que incentivar essa transformação”, 
reforça Oliveira.

Curso de Produção Industrial da 
Uninter é cadastrado pelo Crea

Na última semana, o curso 
superior de Gestão da Produção 
Industrial da Uninter foi cadastrado 
pelo Crea - Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia. Com isso, 
o estudante formado pela instituição 
poderá solicitar seu registro profis-
sional junto ao órgão e assim, avaliar 
e emitir pareceres técnicos sobre 
suas atividades, como a ART - Ano-
tação de Responsabilidade Técnica.

A graduação forma um profissio-
nal especialista em processos de 
fabricação, apto a guiar indústrias 
em suas metodologias no aumento 
da produtividade, redução de cus-
tos e certificação da qualidade da 
produção.  Suas funções incluem 
planejar a logística de movimentação 
do produto na indústria, avaliar e 
otimizar fluxos de materiais, layouts 
e linhas de produção de diversos se-
tores, como metalúrgico, mecânico, 
automotivo e de petróleo.

O curso de Produção Industrial 
da Uninter está em atividade desde 
2005 e já entregou ao mercado mais 
de 19 mil profissionais. Atualmente, 
possui cerca de 5 mil alunos ativos 
em todo o Brasil.

Indústria 4.0: qualificação 
profissional tecnológica é requisito 
indispensável para o Brasil avançar

Company Hero busca mais de 
30 candidatos para diferentes 

áreas de atuação
A Company Hero, startup que 

soluciona dores e elimina barreiras na 
jornada de prestadores de serviços e 
PMEs, anuncia a abertura de 33 vagas 
de emprego para diversas áreas de 
atuação, como marketing, desen-
volvimento e tecnologia, comercial, 
design e UX. Apenas no 1º semestre, a 
empresa já dobrou o tamanho do time 
- hoje são 60 funcionários - e pretende 
atingir a marca de 150 colaboradores 
até o fim de 2022.

O crescimento da equipe acom-
panha a alta demanda por soluções 
que a Hero oferece no país, como 
o Escritório Virtual, que registrou 
aumento de 300% no último ano. A 
plataforma permite que um negócio 
funcione de qualquer lugar, sem os 
altos custos e toda a burocracia que 
a locação de um escritório convencio-
nal gera, como aluguel, condomínio 
e contas - uma opção favorável para 
PMEs e prestadores de serviços 
diante da crise econômica causada 
pela pandemia. 

As oportunidades disponíveis na 
startup incluem vagas para home 
office integral - 80% delas - e para 

trabalho presencial nas cidades de 
São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, 
Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC, 
Curitiba/PR, Goiânia/GO e Salvador/
BA. 

As posições para pessoas de qual-
quer região são: Head de Marketing; 
Designer Jr - Marketing de Produto; 
Copywriter Pleno - Marketing de 
Produto; Analista Jr de Conteúdo In-
bound; BDR - Business Development 
Representative (3 vagas); Executivo 
de vendas (2 vagas); Executivo de 
vendas Pleno/Sênior; Estagiário de 
Inbound Vendas Inbound; Gerente de 
Contas; Partner Enablement; UX De-
signer; Devops; Desenvolvedor Full 
Stack; Desenvolvedor Python Pleno; 
Desenvolvedor Python Jr; Analista 
Financeiro; Analista Financeiro - 
Contas a Pagar; Analista de Facilities 
e Analista CRM (foco em BI).

Para participar do processo seleti-
vo e consultar todas as informações 
sobre as oportunidades, os candida-
tos - residentes ou não no país - devem 
acessar a página de carreiras no site 
da Company Hero: https://www.
companyhero.com/carreiras
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uma medalha de ouro. A distinção foi conferida ao espumante Gari-
baldi Moscatel Rosé. Neste ano, 39 países enviaram 2.926 amostras à 
competição, que reuniu um time de 145 jurados numa degustação às 
cegas. Existente desde 1994, o concurso organizado pela Associação de 
Enólogos da França é certificado pela ISO 9001 pelo respeito às normas 
da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. No mesmo concur-
so, a cooperativa ainda comemorou outras conquistas: os espumantes 
Amaze Moscatel, exclusivamente comercializado no mercado externo, 
e o Garibaldi Chardonnay obtiveram medalhas de prata. 

E - Ideias & Produtos
Estão abertas as inscrições da edição 2021 da Chamada de Ideias, even-
to organizado pela Plataforma Brasileira de Tecnologia (BraFIP). Os 
interessados em promover o desenvolvimento de maneira colaborativa 
podem submeter seus trabalhos para avaliação. Os 15 melhores serão 
selecionados e convidados para apresentar sua pesquisa na quinta edição 
do International Cooperation Day (IncoDay), previsto para dezembro, em 
Goiânia. As melhores ideias ficarão à disposição de grandes mercados, 
especialmente o asiático, o americano e o espanhol, onde a BraFIP tem 
representantes. A participação é aberta a todas as empresas, startups, 
núcleos de pesquisa e inovação em ambiente acadêmico ou de instituições 
científicas, desde que interessados em trabalhar em prol de meios que 
permitam acelerar a inovação tecnológica. Saiba mais, acesse: (http://
www.brafip.org.br/brafip/).

F - Família Familiar 
A Educação Executiva Mackenzie, programa voltado para líderes de 
alta performance, está com inscrições abertas para o novo curso Em-
presa Familiar - competitividade e gestão na transição entre gerações. 
O curso será online e terá duração de três meses, iniciando a partir de 
agosto. A formação explora os elementos críticos de possuir e geren-
ciar um negócio familiar e se estruturar para as transições geracionais 
da família. As aulas abordarão questões peculiares das empresas que 
sobreviveram além do estágio fundador, como preservação do legado 
dos fundadores, estrutura da propriedade, acordo societário, gestão 
da riqueza e patrimônio, profissionalização e gestão de talentos, entre 
outros. Inscrições: (https://cutt.ly/ImvFeN2). 

G - Escritório em Hong Kong
A Americanas S.A. inaugura seu primeiro escritório na China, localizado 
no território independente de Hong Kong. A operação visa acelerar a 
frente de comércio exterior, com foco em inovação e na ampliação do 

A - Vacinação para Adolescentes
O Governador de São Paulo, João Doria, anunciou o cronograma para 
vacinação de adolescentes do estado entre 12 e 17 anos. O imunizante 
utilizado será o do laboratório Pfizer, uma vez que a Anvisa autorizou 
seu uso dentro desta faixa etária. É um público de 3,2 milhões de ado-
lescentes. A primeira fase da vacinação, que acontece a partir de 23 de 
agosto, é destinada a integrantes do grupo com comorbidades, deficiên-
cias ou gestantes e puérperas. A partir de 6 de setembro a imunização 
será aberta para o grupo geral, iniciando com as idades de 15 a 17 anos. 
Já no dia 20 do mesmo mês, serão vacinados o grupo de 12 a 14 anos. 

B - Jornalista Revelação
Uma novidade do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo é o reconhecimento 
à nova geração. Estudantes da área ou recém-formados com até 25 
anos poderão inscrever suas matérias no prêmio especial de Jornalista 
Revelação. A condição é que o profissional tenha seu trabalho publica-
do em um veículo de imprensa. Cada profissional poderá inscrever um 
trabalho, considerando um dos meios abaixo: Texto: conteúdos jorna-
lísticos publicados em veículos impressos, portais ou sites de notícias; 
Áudio: veiculados em emissoras de rádio ou podcasts publicados em 
plataformas de streaming; Vídeo: veiculados em canais de televisão ou 
vídeos publicados em plataformas digitais de vídeo; Fotos: publicadas 
em veículos impressos ou em sites de empresas jornalísticas. Inscrições 
e outras informações: (www.premiosebraejornalismo.com.br). 

C - Direito Internacional 
A Comissão de Direito de Relações Internacionais da OAB Santos realiza, 
entre os próximos dias 19 e 23, o “Congresso Internacional América, 
Ásia e Oceania”. O evento discute as relações multilaterais do Brasil e 
práticas da advocacia para internacionalização das relações com clientes 
estrangeiros nos três continentes. Participação de representantes da 
diplomacia e comércio internacional, como Yang Wanming, embaixador 
da China no Brasil; embaixador Osmar Chohfi, da Câmara de Comércio 
Árabe-Brasileira; Rudy El Azzi, cônsul do Líbano; rabino Michel Schle-
singer, do rabinato da Congregação Israelita Paulista; Paulo Perrotti, 
vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá; Heather Came-
ron,  cônsul do Canadá, entre outros. Informações e inscrições: (www.
oabsantos.org.br) e (www.toledoeassociados.com.br).

D - Espumante Premiado 
A Cooperativa Vinícola Garibaldi foi a única entre as brasileiras par-
ticipantes do Vinalies Internationales a sair do concurso francês com 

sortimento de marcas próprias. A companhia é dona de um portfólio 
de mais de 26 marcas exclusivas em diversos segmentos, como brin-
quedos, utensílios domésticos, eletrônicos, entre outros. A estrutura 
internacional já conta com um time de executivos chineses com foco 
na intensificação da negociação, prospecção e controle de qualidade de 
produtos, fornecedores e sellers, além do suporte à operação cross border 
da Americanas. A expectativa é movimentar mais de 8 mil contêineres 
em 2021. Até o fim deste ano, a companhia terá uma segunda base na 
região, na cidade de Shenzhen. 

H - Teste de Soluções
Startups e outras empresas inovadoras que possuam soluções tecno-
lógicas e desejem testá-las rapidamente, têm mais alguns dias para 
inscrever-se no edital de Soluções da Petrobras. O prazo foi prorrogado 
para o próximo dia 27. Há oportunidades nas áreas de saúde e segu-
rança, transformação digital e recursos humanos. Os projetos devem 
estar em estágio de validação ou já validados pelo mercado. Os selecio-
nados receberão até R$ 60 mil por desafio para execução dos testes. 
O processo envolve execução de testes em ambiente representativo 
de aplicação, para avaliação do desempenho das soluções e geração 
de valor ao negócio, além do atendimento a requisitos técnicos e de 
segurança da companhia. Veja o edital: (https://tecnologia.petrobras.
com.br/modulo-teste-solucoes.html).

I - LGPD Educacional
A Junta Comercial do Pará se tornou a primeira do país a contratar a 
LGPD Educacional, uma plataforma de capacitação e certificação profis-
sional desenvolvida pelo Serpro em parceria com a empresa portuguesa 
Datashield. Lançada em fevereiro, a LGPD Educacional é a única plata-
forma pública do Brasil a fornecer certificação profissional baseada na 
Lei. A Junta reúne mais de 800 mil estabelecimentos registrados, que 
poderão se beneficiar do conteúdo da plataforma. Se o aluno alcançar o 
aproveitamento mínimo de 70%, passa a ter direito à certificação, que é 
dada pelo Serpro e reconhecida pelo MEC. Os certificados profissionais 
são para Encarregado de Dados Pessoais e Gestor de Dados Pessoais, 
nas modalidades de Educação a Distância ao vivo. Outras informações: 
(www.loja.serpro.gov.br).

J - Veículos Eletrificados
Os carros elétricos estão chegando a uma velocidade surpreendente 
em alguns mercados no mundo, como é o caso de China, Estados 
Unidos e União Europeia. Segundo projeção do Boston Consulting 
Group (BCG), até 2026, os veículos elétricos serão responsáveis por 
mais da metade dos automóveis leves vendidos globalmente. Além 
disso, o estudo prevê que os veículos de emissão zero (ZEVs) serão 
responsáveis por quase metade dos veículos leves novos vendidos 
globalmente em 2035. Na UE, a participação de mercado de híbridos 
plug-in e veículos elétricos a bateria aumentou 9,3 pontos percentuais 
em 2020, em comparação com 2,2 pontos percentuais nos EUA e 5 
p.p. na China. No Brasil, veículos eletrificados ainda são um nicho 
pequeno, respondendo por menos de 1% do mercado em 2020. Saiba 
mais em: (www.bcg.com).

Como encarar a 
automação versus a 

empregabilidade

A ameaça aos 
empregos oriunda 
da tecnologia e, 
principalmente, da 
inteligência artificial 
é real e tem sido um 
problema discutido 
mundialmente há 
anos

Revoltas já ocorreram 
no passado com 
a automação das 

linhas de montagem no 
começo do século passa-
do, assim como assistimos 
greves contra novidades, 
como os cobradores ele-
trônicos de ônibus. Neste 
cenário todo, há uma cer-
teza: a tecnologia sempre 
vence. 

Com o avanço da in-
teligência artificial, o 
que está causando maior 
apreensão é que não 
são apenas as posições 
de baixa remuneração e 
conhecimento que estão 
ameaçadas. Advogados 
que fazem processos re-
petitivos e lógicos são fa-
cilmente substituídos por 
robôs, além da detecção 
de câncer ser mais eficaz 
em softwares do que por 
meio das análises de mé-
dicos. Há, no entanto, um 
lado positivo. 

Embora a tecnologia seja 
frequentemente pintada 
em preto e branco, mos-
trando um futuro sombrio 
de perda de empregos por 
meio da automação, se 
ela for adotada de forma 
estratégica, é possível 
automatizar trabalhos 
perigosos e ajudar a ava-
liar e mitigar os riscos, 
procedimentos que são es-
pecialmente caros em um 
ambiente onde aspectos 
de governança Ambien-
tal, Social e Corporativo, 
ou seja, o ESG, estão 
ganhando relevância em 
diferentes setores. 

Na engenharia, a melhor 
estratégia é a busca da co-

operação entre humanos 
e máquinas. Arrisco dizer 
que neste setor entendo 
que não serão as máqui-
nas que vão a substituir 
os engenheiros, mas os 
engenheiros que usam 
tecnologia que vão subs-
tituir os que não a usam. 
E, neste cenário, aqueles 
que souberem lidar com 
as inovações que estão se 
tornando uma tendência 
cada vez mais presente 
nas rotinas garantirão um 
lugar no mercado. 

O uso de sistemas co-
laborativos, de modelos 
virtuais, como o BIM (do 
inglês modelagem de in-
formações da construção 
civil), assim como as reali-
dades virtual e aumentada 
são tecnologias cada vez 
mais presentes no seg-
mento de engenharia que 
demandarão capacitação 
para o uso. 

Apenas para citar sobre 
as aplicações BIM, já temos 
casos reais, como o uso de 
estações robóticas para a 
locação e o controle de 
qualidade, assim como 
máquinas de terraplena-
gem sendo operadas de 
forma autônoma, além de 
diversos sistemas que fun-
cionam como RPA (Robot 
Process Automation). 

Os profissionais desse se-
tor precisam, de imediato, 
colocar na sua agenda de 
aprimoramento a busca 
pela habilitação em ferra-
mentas que vieram para 
ficar e, assim como em ou-
tros setores, estão sendo 
impulsionadas pela nova 
cultura da transformação 
digital, principalmente 
após o impacto da pan-
demia, que sintetizou, de 
forma mais incisiva, uma 
inovação que de fato veio 
para ficar. 

(*) - Engenheiro civil formado 
pela Poli/USP,  é presidente do 

Construtivo, empresa de tecnologia 
com DNA de engenharia e membro 

da ADN (Autodesk Development 
Network) e do RICS (Royal Institution 

of Chartered Surveyours). 

Marcus Granadeiro (*)

De acordo com a 11ª 
edição da pesqui-
sa “O Impacto da 

pandemia do Coronavírus 
nos Pequenos Negócios”, 
realizada pelo Sebrae, em 
parceria com a FGV, 66% dos 
empreendedores com mais 
de 65 anos, que procuraram 
as instituições financeiras, 
conseguiram empréstimos. 

O resultado é superior à 
média geral, que é de 52%. 
E quando comparada com 
os empreendedores mais 
novos, a diferença é maior. 
Entre os donos de pequenos 
negócios com até 24 anos, as 
respostas são positivas em 
35% das solicitações. Para o 
Sebrae, além da experiência 
de gestão, os bancos levam em 
consideração o histórico ban-
cário na hora de conceder um 
empréstimo, o que influencia 
diretamente nesse resultado. 

Maioria dos empreendedores com mais de 65 anos, que 
procuraram as instituições financeiras, conseguiram empréstimos.

O principal setor exportador do agronegócio brasileiro foi o complexo soja.

As exportações do agronegócio 
em junho atingiram a cifra recorde 
para o mês, de US$ 12,11 bilhões, 
o que representa uma alta de 25% 
comparado aos US$ 9,69 bilhões 
embarcados em junho de 2020. O au-
mento dos preços internacionais dos 
produtos agropecuários exportados 
pelo Brasil (30,4%) foi a principal 
variável responsável por este valor 
recorde. De acordo com o Ministério 
da Agricultura esse incremento nos 
preços foi decisivo para o recorde do 
mês, já que houve queda de 4,1% no 
índice de quantum das exportações 
brasileiras.

As importações do agronegócio ti-
veram aumento de 54,2%, chegando a 
US$ 1,28 bilhão. Desta forma, o saldo 
da balança comercial do agronegócio 
atingiu US$ 10,8 bilhões. Em virtu-
de da elevação das exportações de 
produtos não-agrícolas em 105,3%, 
influenciados por exportações de 
minério de ferro e petróleo, a parti-
cipação dos produtos do agronegócio 
nas exportações totais brasileiras al-
cançou 43,1%, mesmo com o recorde 
observado para os meses de junho. 
Em junho de 2020, a participação 
foi de 55,5%.

Bancos concedem mais crédito 
a empreendedores mais velhos

Pessoas com mais de 65 anos que são donas do próprio negócio têm mais facilidade para conseguir 
crédito junto aos bancos
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para metade dos pedidos. 
Desde abril do ano passado, 
as pesquisas de impacto têm 
detectado um aumento na 
solicitação e na concessão 
de crédito para os pequenos 
negócios. 

Em abril de 2020, 30% das 
empresas procuravam crédi-
to, mas apenas 11% conse-
guiam uma resposta positiva. 
Já até maio de 2021, metade 
dos pequenos negócios já 
haviam recorrido a crédito 
e destes, 52% atingiram seu 
objetivo. A expectativa da 
entidade é que a procura 
por crédito aumente ainda 
mais. Segundo a pesquisa, 
entre os empreendedores 
que procuraram crédito 
desde o início da pandemia, 
45% deles recorreram às 
instituições financeiras em 
2021 (ABr).

A pesquisa mostra que 
a taxa de sucesso no pe-
dido de crédito aumenta 
conforme cresce a idade 
do empreendedor. Para o 
público de 36 e 45 anos, as 
respostas foram afirmativas 
em 51%; entre os de 46 e 
55 anos, 53% de sucesso e 

entre a faixa de 56 e 65 anos, 
57%. Além dos empreende-
dores da terceira idade, as 
mulheres também recebem 
mais respostas positivas do 
que os homens. 

Enquanto elas têm uma 
taxa de sucesso em 54% 
das solicitações, entre os 

Exportações do agronegócio tiveram 
novo recorde em junho
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O principal setor exportador do 
agronegócio brasileiro foi o comple-
xo soja. Um pouco mais da metade 
do valor exportado pelo Brasil em 
produtos do agronegócio se deveu 
às vendas externas desse setor, que 
teve a soja em grão como principal 
produto exportado. As vendas ex-
ternas de soja em grão alcançaram 
valor recorde de US$ 5,30 bilhões, 
mesmo com redução de 12,9% do 
volume exportado, 11,1 milhões de 
toneladas.

As exportações de carnes foram de 
US$ 1,78 bilhões (+26,6%) em junho. 
O incremento do valor ocorreu em 

função da elevação da quantidade 
exportada (+9,4%) como ao aumen-
to médio do preço de exportação 
(+15,7%).

A principal carne exportada foi a 
carne bovina, com registros de US$ 
834,24 milhões (+12,7%). Em relação 
à carne de frango, as exportações 
subiram 45,8% para atingirem US$ 
636,26 milhões em junho de 2021. Já 
na carne suína houve registro recorde 
de exportações, com vendas externas 
de US$ 268,31 milhões (+36,4%). A 
quantidade exportada também foi 
recorde, com 107,2 mil toneladas 
(+12,9%) - (AI/MAPA).



Cinco mitos sobre 
sistema de gestão 

para PMEs
Acompanhar o 
ritmo acelerado 
da transformação 
digital e cultural é 
uma necessidade 
cada vez mais latente 
nas empresas, 
não importando o 
segmento 

Nesse sentido, a busca 
por um software de 
gestão empresarial, 

o chamado ERP (Enterprise 
Resource Planning), se tor-
na indispensável. Segundo 
uma pesquisa feita pelo 
Capterra, mais de 44% das 
empresas nacionais já ado-
tam um sistema de gestão 
empresarial. E a tendência 
é a de que esse número 
aumente cada dia mais. O 
ERP garante processos pa-
dronizados e bem definidos, 
centralização dos dados, 
melhorando a eficiência do 
negócio, sua lucratividade 
e competitividade frente à 
concorrência. 

Ainda assim, muitos pe-
quenos e até médios empre-
endedores ainda acreditam 
que um sistema de gestão 
empresarial é algo exclusivo 
para grandes empresas. No 
intuito de desmitificar essa 
questão, listo aqui cinco 
dos principais mitos que 
rondam o tema:
 1) A implementação 

é demorada: muitos 
empreendedores ima-
ginam que o processo 
de implementação 
de um ERP é longo e 
burocrático. Mas, já há 
casos de implementa-
ção remota num prazo 
de apenas 15 dias – um 
verdadeiro recorde! 
Além disso, quanto 
menos customizações 
o sistema tiver, maior 
será a velocidade de 
implementação do 
ERP. Nas PMEs, como 
costumam ter uma 
operação mais sim-
ples, a implementação 
é bastante ágil.

 2) É difícil de usar: 
os sistemas de ges-
tão costumavam ser 
complexos e difíceis 
de serem manusea-
dos. Mas, tudo isso fi-
cou no passado. Hoje, 
com a experiência do 
usuário, os ERPs são 
desenvolvidos mais 
user friendly e com 
soluções mobiles, ga-
rantindo uma fácil 
usabilidade por qual-
quer empreendedor e 
seus colaboradores e 
em qualquer lugar. O 
foco é a praticidade.

 3) Vai engessar os 
processos: a padroni-
zação da rotina e ativi-

dades da companhia é 
fundamental para seu 
gerenciamento eficaz. 
Nos ERPs, como o 
SAP Business One, 
essa estandardização 
é garantida, principal-
mente em processos 
de backoffice, pro-
porcionando maior 
controle das informa-
ções e compliance. 
E, ao contrário do 
que alguns pensam, a 
padronização otimiza 
e não engessa os pro-
cessos. Para inovar é 
preciso ter controle 
dos dados.

 4) Vai dar mais traba-
lho: ter a governança 
dos dados em tempo 
real contribui imensa-
mente para a tomada 
de decisões, identi-
ficando as ações que 
estão dando certo e o 
que ainda precisa ser 
aperfeiçoado. Como 
resultado, o negócio 
terá mais produtivi-
dade, lucratividade e, 
consequentemente, 
escalabilidade com 
muito menos trabalho, 
ampliando o negócio.

 5) Custa caro: muitos 
empreendedores ain-
da acham que um ERP 
é uma exclusividade 
das grandes empresas, 
o que não é verdade. 
Hoje, é possível que 
uma pequena e média 
empresa tenham aces-
so aos mesmos recur-
sos que uma grande 
companhia, pagando 
um valor muito baixo 
por cada usuário do 
sistema.

Apesar de todas as facili-
dades na implementação de 
um ERP, é imprescindível 
buscar um bom parceiro 
para apoiar a empresa nessa 
jornada. Só um especialista 
tem a expertise necessária 
para entender as demandas 
do seu negócio e adaptá-las 
ao sistema de gestão.

Um ERP moderno e com-
pleto possui todas as solu-
ções para a transformação 
e evolução digital de um 
negócio. Com dados dispo-
nibilizados e gerenciados de 
forma online, na nuvem, o 
entendimento sobre a ope-
ração da empresa é muito 
maior e centralizado. Sua 
implementação é fácil, ágil 
e, principalmente, acessível 
ao seu bolso. 

Então, não há mais mo-
tivos para você achar que 
deve continuar gerenciando 
sua empresa em uma plani-
lha de Excel.

(*) - É Global Channel Sales Manager 
do SAP Business One 

(www.sap.com/brazil/products/
business-one.html).

Tatiana Netto (*)
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Itália vai testar 
votação eletrônica

O governo da Itália aprovou 
um decreto que autoriza a rea-
lização de testes de sistemas de 
votação e apuração eletrônicos 
no país. Atualmente, todas as 
eleições e consultas populares 
na Itália são feitas por meio 
de cédulas em papel, mas o 
governo quer experimentar 
formas mais ágeis de realizar 
o processo eleitoral.

Segundo o decreto, os testes 
ocorrerão de forma gradual, 
sendo que a primeira fase 
prevê uma simulação de voto e 
apuração, sem valor legal, com 
uma amostra “significativa” do 
eleitorado. Se a experimenta-
ção tiver resultados positivos, a 
segunda fase ocorrerá durante 
uma votação real.

“Confiamos no sucesso do 
teste. Graças à tecnologia, 
podemos levar o direito a voto 
para milhões de cidadãos”, 
disse o presidente da Comissão 
Constitucional da Câmara dos 
Deputados, Giuseppe Brescia. 
De acordo com o parlamentar, 
existem atualmente cerca de 3 
milhões de pessoas que estu-
dam ou trabalham fora de seu 
distrito eleitoral. O governo, 
no entanto, não estabeleceu 
prazos para testar o voto ele-
trônico (ANSA).

Roberto Arruda (*)

De acordo com uma 
recente pesquisa do 
IDC e da IBM, 59% 

das empresas entrevistadas 
afirmam utilizar algum tipo 
de nuvem - 33% optam por 
serviços de nuvem pública, 
31% nuvem privada on-pre-
mises e 27%, nuvem privada 
instalada em um provedor 
terceiro. 

O investimento da maioria 
das empresas em nuvem 
pública pode ser explicado 
pelas vantagens que ela pode 
oferecer às organizações, 
como garantia de disponibi-
lidade, preço acessível e se-
gurança contínua. Mas, qual 
é o real impacto da nuvem 
pública para os negócios? 
A nuvem pública oferece 
inúmeros benefícios para 
as empresas que optam por 
este serviço. 

Um deles é a escalabilidade 
ilimitada, que não pode ser 
ofertada por outros tipos 
de cloud, por esbarrar nas 
limitações físicas de cada 
modelo. Nesse contexto, a 
nuvem pública possibilita 
velocidade de escalonamen-
to por estar inteiramente 
ligada a ambientes virtuais, 
que podem ser expandidos 
rapidamente conforme a 
demanda de cada empresa. 

Estes ambientes virtuais 

No Brasil, por conta da 
rápida pulverização da 
tecnologia e da inovação, 
a demanda por profissio-
nais de TI (Tecnologia da 
Informação) pelo mercado 
ainda é maior que a oferta. 
E isso dá aos candidatos 
forte poder de barganha e 
migração entre empresas 
conforme os salários e be-
nefícios oferecidos. 

Em pesquisa recente re-
alizada pela Wyser Brasil, 
especializada em oferecer 
serviços de recrutamento 
e seleção, e a diretoria da 
multinacional de RH, Gi 
Group, 60% dos consulta-
dos apontaram que, a falta 
de conhecimento técnico e 
informações sobre a vaga, 
são as principais dificul-
dades vividas nas seleções 
de vagas de empregos para 
quem atua na área de TI, e 
30% disseram que entrevis-
tas mais técnicas são mais 
atrativas e efetivas, seguido 
por 15% que preferem ser 
abordados por especialistas 
da área correspondente.

A rotatividade desses 
especialistas nas empresas 
brasileiras é muito alta: 1,3 
ao ano. “Partindo desta visão, 
a Wyser explora algumas 
questões problemáticas para 
departamentos de recursos 
humanos com relação ao 
processo de recrutamento 
e práticas de retenção de 
funcionários no setor”, de-
talha Alex Campos, head 
de Recrutamento Especia-
lizado em TI da Wyser. A 
rápida atualização do setor 
representa um desafio até 
mesmo para o recrutador, 
que pode ter dificuldade de 
combinar as necessidades 
específicas da empresa com 
o perfil adequado. 

“Por isso, sugerimos en-
volver recrutadores espe-
cializados no segmento, com 
experiência no mercado, e 
adotar uma abordagem co-
operativa, fazendo com que 
os clientes participem do 

Santa Catarina continua mantendo o 
posto de um dos maiores produtores de 
pescado do Brasil, fazendo com que a 
atividade desempenhe importante pa-
pel na economia do estado. E um bom 
exemplo disso é o Mercado Público de 
Florianópolis, que  comercializa toneladas 
do produto por dia. Mas você já parou 
para pensar para onde vão todos esses 
resíduos de peixe e camarão que sobram 
no final do dia? 

Por aqui é a Agroforte quem reaprovei-
ta o que seria lixo e transforma tudo em 
farinha, muito utilizada na fabricação de 
ração animal e óleo, que pode ser usado 
como matéria-prima na produção de cáp-
sulas de Ômega 3. Considerada uma das 
maiores empresas de reaproveitamento de 
resíduos de pescados do Brasil, a indústria 
de Biguaçu recebe toneladas de insumos 
por dia. Desde pequenos fornecedores, 

como peixarias, até grandes comerciantes 
do produto. 

“De forma consciente e em parceria 
com peixarias, colônia de pescadores, 
pequenas, médias e grandes empresas de 
pescados e mercados públicos, a Agroforte 
transforma, e torna útil, as partes do peixe 
que não servem para serem comerciali-
zadas. Em uma ponta nós recebemos as 
sobras e na outra nós entregamos matéria
-prima”, pontua José Humberto de Souza, 
gestor da empresa.

Com papel fundamental no ciclo socioam-
biental do Estado, a indústria se enquadra 
no critério de serviço essencial e não pa-
rou durante a pandemia. A suspensão das 
atividades da fábrica acarretaria um sério 
problema ambiental aos municípios, com o 
acréscimo de todo esse resíduo diariamente 
nos aterros sanitários. Fonte e mais ninfor-
mações: (www.agroforte.ind.br).

As vantagens da nuvem 
pública, independente 

do tamanho do seu negócio
É evidente que muitas empresas impactadas pela pandemia optaram por investir em serviços na nuvem 
para garantir o funcionamento dos negócios remotamente

colaboradores utilizando 
o sistema, até indústrias 
com centenas de usuários 
simultâneos, por exemplo. 
Nada disso interfere na 
transição de ambiente de 
uma empresa. 

O processo de migração 
para o modelo de cloud 
pública está associado di-
retamente às estratégias de 
negócio e, principalmente, 
ao estágio de maturidade 
da empresa. Ou seja, se já 
houver, dentro da compa-
nhia, algum ambiente com 
maturidade avançada, este 
processo acontece de ma-
neira mais rápida e natural. 
Caso haja complexidade 
em relação a isto, o tempo 
de transição e os cuidados 
que devem ser tomados são 
maiores. 

Assim, é necessário co-
nhecer as demandas da 
empresa e entender quais 
são os dados e aplicações 
utilizados, para que a mi-
gração seja feita de maneira 
simples e não cause impacto 
no dia a dia da companhia, já 
que o objetivo ao optar pela 
nuvem pública é a evolução 
em todos os ambientes e 
processos. 

(*) - É CRO da Sky.One, 
startup especializada no 

desenvolvimento de plataformas que 
automatizam e facilitam o uso da 

computação em nuvem.

são responsáveis, também, 
por simplificar o dia a dia 
do diretor de TI, ao facilitar 
a integração de sistemas, 
bem como possibilitar a prá-
tica de inovações. A nuvem 
pública garante ainda ampla 
segurança, pois toda navega-
bilidade é revisada dentro de 
um browser (navegador de 
rede), enquanto o ambiente 
físico exige a utilização de 
uma aplicação para garantir 
esta proteção. 

Além disso, por ser de nível 
global, os dados podem ser 
replicados em diversos paí-
ses com a adoção de nuvem 
pública, garantindo o backup 

e disaster recovery (recu-
peração de desastres) de 
maneira contínua e evitando 
qualquer problema grave 
de segurança. Outro ponto 
relevante é em relação aos 
custos, uma vez que pelo 
volume de máquinas utili-
zadas, as nuvens públicas 
conseguem garantir alta 
qualidade por um preço 
muito mais acessível. 

De modo geral, a migração 
para a nuvem pública é válida 
para qualquer tipo de empre-
sa, seja pequena, média ou 
de grande porte, de qualquer 
segmento, desde escritórios 
de contabilidade, com dois 

A nuvem pública oferece inúmeros benefícios para as empresas 
que optam por este serviço.
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Pescado catarinense 100% aproveitado

Profissionais de TI: alta rotatividade 
vai além de bons salários

processo. Além disso, deve-
mos lembrar que a experiên-
cia dos headhunters é crucial: 
na verdade, eles avaliam as 
características pessoais e de 
liderança dos gerentes, bem 
como sua aderência à cultura 
organizacional e ao sistema 
de valores”, orienta Campos. 

Quando se trata de diferen-
ciais na busca por emprego, 
46% dos profissionais de TI 
disseram que o crescimento 
profissional e as oportuni-
dades que permitam desen-
volver suas habilidades são 
os principais atrativos na 
decisão por novos desafios, 
seguido por 35% que prefe-
rem pacotes de benefícios e 
remuneração e 18% por um 
plano de carreira.

De acordo com a análise da 
Wyser Global, uma “remune-
ração e benefícios excelen-
tes” é o que os profissionais 
de TI altamente qualificados 
desejam em um emprego 
(66%), mas também há ou-
tros aspectos que importam. 
62% da amostra considera 
crucial ter um equilíbrio 
adequado entre o cargo ocu-
pado e a vida privada; 45% a 
flexibilidade nos arranjos de 
trabalho e 42% uma cultura 
organizacional inspiradora. 

Há outro dado que devemos 
considerar: apenas 24% da 
amostra considera a seguran-
ça no trabalho importante. 
Isso significa que os profis-
sionais de TI não apenas têm 
um grande poder de barganha 

para negociar, mas também 
deixa evidente que não es-
tão preocupados em perder 
o emprego porque sabem 
que podem encontrar outro 
com facilidade. 

No Brasil, 30% classifi-
caram que o “crescimento 
e reconhecimento profis-
sional” são o que estes 
especialistas mais desejam 
em um trabalho. Já 27% da 
amostra considera crucial ter 
uma “cultura de ambiente 
relacional e focada nas pes-
soas” como diferencial de 
retenção; e apenas 8% pon-
tuaram que o ambiente físico 
diferenciado (dress code 
informal, pinball, ping-pong, 
vídeo game, por exemplo), é 
importante na retenção de 
profissionais dentro da área.

“Os profissionais de TI 
costumavam trabalhar em 
condições inteligentes e 
flexíveis com experiências 
como freelancer. Além dis-
so, hoje em dia, cuidar das 
pessoas é um valor organi-
zacional fundamental. Ne-
gociar a remuneração não é 
mais suficiente para garantir 
a permanência e a satisfação 
de um funcionário. Existem 
muitos outros aspectos que 
as empresas devem aprimo-
rar e levar em consideração 
com a ajuda de consultores 
especializados da área de 
RH”, finaliza Campos. Fonte 
e mais informações: (www.
gigroup.com.br) e (br.wy-
ser-search.com).

A rotatividade desses especialistas nas empresas brasileiras é 
muito alta: 1,3 ao ano.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1000379-70.2019.8.26.0514 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Vara Única, do Foro de Itupeva, Estado de SP, Dr(a). Heloisa Helena Palhares Montene 
gro de Moraes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Expresso Itupeva Transportes de Cargas Ltda, 
CNPJ 10.356.289/0001-30,que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A, para fins de receb. da quantia de R$ 16.962,5 (fevereiro/2019) 
referente as faturas nº 155825128, 162184940 e 158994587, vencidas e não paga s . Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia supra, devidamente atualizada, bem como 
o pagamento dos honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou, no mesmo 
prazo, apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do Art. 701 do CPC, anotando-se 
que, na hipótese de cumprimento do mandado no prazo, será isento do pagamento de custas 
processuais. Decorrido o prazo sem pagamento ou oposição de embargos, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Itupeva, aos 21/06/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002773-83.2021.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Global Prime Comercio e Transportes Ltda, CNPJ 22.390.261/0001-06, que lhe 
foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de CGMP - Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento S.A., que encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi deferida a 
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 18.072,53, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Na inércia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000549-37.2016.8.26.0582 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Vara Única, do Foro de São Miguel Arcanjo, Estado de SP, Dr(a). Matheus Oliveira Nery 
Borges, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Nivaldo Fernandes Beato, Brasileiro, Casado, Comerciante, 
RG 463464518, CPF 359.402.948-47, com endereço à Rua Maria Benedita Vilasboas Albergoni, 
88, Real Parque, CEP 18117-673, Votorantim - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S.a., objetivando o recebimento da 
quantia de R$15.087,00 (Quinze mil e oitenta e sete reais), referente às faturas vencidas e não 
pagas pelo requerido, devidamente atualizadas. Encontrando-se o(s) requerido(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) 
a dívida, bem como os honorários advocatícios, correspondentes a 5% do valor da causa, ou para 
que apresente(m) embargos ao mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC. Fica(m) o(s) 
requerido(s) Intimado(S) de que, na hipótese de cumprimento do mandado no prazo, será(ã) 
isento(s) do pagamento de custas processuais e de que, caso não cumpra(m) o mandado no prazo 
e não apresente(m) embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Não sendo oferecida defesa, será nomeado curador 
especial ao(s) requerido(s). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Miguel Arcanjo, aos 10 de junho de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1002128-35.2019.8.26.0543 O MM. Juiz de Direito 
da 5ªVC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Jose Alves Lima, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 088.749.118-90, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível – Processo 1002128-35.2019.8.26.0625 ordem 
1236/19, por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em síntese: Se 
referem pedido de indenização por danos materiais, por conta dos danos que lhe foram causados 
em decorrência do acidente que ocorreu que no dia 25/10/2016, por volta das 2h17min, ao atingir o 
km 112,5, da Rodovia Presidente Dutra – BR-116, sentido decrescente, o requerido, conduzindo o 
caminhão Volvo/FH12 380 4X2 T, cor Branca, Ano de fabricação 2000, placas CLK-4778, Renavam 
00732610516, de sua propriedade, quando perdeu o controle da direção, após provável estouro de 
pneu e colidiu contra placa de sinalização, danificando o patrimônio público sob concessão. 
Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 83511192. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.023,68. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Digital Nº 1001991-58.2016.8.26.0543 O(A) MM. Juiz 
(a) de Direito da 2ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na 
forma da Lei, etc. Processo Digital nº: 1001991-58.2016.8.26.0543: Procedimento Comum – Indeni 
zação por Dano Material Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A Requerido: 
Jones Pimentes de Medeiros, inscrito no CPF sob o nº 090.819.927-91, e Veloz T Transporte Ltda, 
CNPJ Nº 00.530.512/0001-60. Edital de Citação: Prazo 20 dias, expedido nos autos da Ação da 
Indenizatória por dano material. A Drª. Cláudia Vilibor Breda, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei. Faz Saber aos, réus, ausente, incerto, de paradeiro 
desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, por conta dos danos 
que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 21/10/2013, por volta das 
11h08min, o primeiro Requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra - BR 116, sentido norte 
KM 219+700 com o veículo Renault Fluenci placa KOQ, ano 2011, de propriedade da segunda 
Requerida, quando perdeu o controle do mesmo, chocando-se contra o guarda corpo da ponte, 
danificando patrimônio publico sob concessão do requerente. Mediante o acidente ocorrido foi 
lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 83084117 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou 
pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da 
segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos 
reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a 
quantia de R$ 5.019,00 conforme demonstrativo anexo. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 25 de junho de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004800-09.2014.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Leodório Ari Cunha, Brasileiro, Motorista, CPF 560.104.949-15, com 
endereço à Rua Manoel Rauqe Bart, 129, JD Los Angeles, CEP 88350-000, Barra Velha - SC, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Concessionária da Rodovia 
Presidente Dutra SA, alegando em síntese que o requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra 
com o caminhão marca VW/16.170, placa LBL 6093, quando na altura do km 278 + 800m, sentido 
Sul, segundo informações colhidas no momento do acidente, o condutor encontrava-se em 
velocidade incompatível ao local e condições climáticas, quando perdeu o controle do veículo, vindo 
a colidir contra as defensas metálicas, danificando o patrimônio público sob concessão da rodovia. 
Requer o autos, seja condenado o requerido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 
4.184,43 acrescido de juros e correção monetária. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto 
a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) 
dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para 
quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: E. S. M. 
S., CNPJ: **.*48.838/0001-**, Contrato: 4500034430; Empresa: T. A. DE O. 34360988842; CNPJ: **.*35.374/0001-
**, Contrato: 4500041791; Empresa: M. M. J. EIRELI, CNPJ: **.*22.512/0001-**, Contrato: 4500019706; Empre-
sa: F. R. DE O. C., CNPJ: **.*84.697/0001-**, Contrato: 4500037274; Empresa: F. S. DA C. 60965605396, CNPJ: 
**.*75.225/0001-**, Contrato: 4500037416; Empresa: W. S. R. J., CNPJ: **.*57.957/0001-**, Contrato: 4500026555; 
Empresa: G. G. E. 41654305871, CNPJ: **.*40.407/0001-**, Contrato: 4500034874; Empresa: D. L. LTDA, CNPJ: 
**.*15.811/0001-**,Contrato: 4500025176; Empresa: T. T. E T. LTDA, CNPJ: **.*60.156/0001-**, Contrato: 4500002684.

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1053792-79.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANT Energia S/A, CNPJ/MF Nº 09.346.258/0001-19 que 
Exclusivo Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados ajuizou –lhe 
ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 487.798,52, referente ao Instrumento 
Particular de Cessão de Créditos firmados pelos executados em favor da exequente. Fica o 
Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 828 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC).. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0053045-17.2017.8.26.0100 O Dr. Marcos Roberto De 
Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ªVC do Foro Central da Comarca da Capital/SP, Faz Saber a 
Marina Yoshie Yokoyama, CPF Nº 066.760.302-68, que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 63.615,45, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, 
no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002193-35.2019.8.26.0606 A MM. Juíza de 
Direito da 4ª VC, do Foro de Suzano, Estado de SP, Dra. Luciene Pontirolli  Branco, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Wilson Takeshi Tsuha, RG n° 16411796, CPF 057.114.418-76, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.363,93, 
referente a taxa de conservação do lote 29, da Quadra MF, do Loteamento Santa Cristina – Gleba 
VII, (atualmente denominado Riviera de STA. Cristina XIII – Setor Marina). Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 18 de junho de 2021.  

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE Nº 35.300.049.098

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 Junho de 2021
Data, Horário e Local: Aos 10 dias de junho de 2021, às 11:00horas, na sede social da
Comercial e Empreendimentos Brasil S/A, situada na Alameda Santos nº 960, 19º
andar, Conjunto 1.903, Cerqueira César CEP 01418-100, nesta Capital. Convocação e
Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face à presença de acionista
representando a totalidade do Capiutal Social da Companhia, conforme se comprova por
suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa: Presidente - André Kissajikian.
Secretário - Carlos de Gioia. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do Parágrafo
Segundo do Artigo 16, CAPÍTULO III, do Estatuto Social e sua consolidação. Delibera-
ções: Instalada a Assembleia, após o exame e discussão da matéria objeto da “Ordem
do Dia”, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, alterar o Parágrafo
Segundo da Cláusula 16, CAPÍTULO III, do Estatuto Social, o qual passa a ter o seguinte
teor: “Parágrafo Segundo: Não produzirão efeitos em relação à Companhia os atos pra-
ticados em conjunto ou isoladamente por quaisquer Diretores ou procuradores que en-
volvam ou digam respeito a operações, avais, endossos ou qualquer garantia em favor
de terceiros, exceto em relação às companhias que controlem a Sociedade, suas
coligadas e controladas, bem como as companhias sob controle comum. Em razão da
alteração do parágrafo segundo ora aprovado, os acionistas deliberaram, também por
unanimidade e sem quaisquer restrições ou oposições aprovar e consolidar o Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar nos termos e na forma do anexo a esta Ata.
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspen-
são dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio,
a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando
o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2021. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA -
Empreendimentos e Participações S/A, por seu Diretor Presidente, André Kissajikian;
Vanda Kissajikian Mordjikian, André Kissajikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presen-
te é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: André Kissajikian - Presidente.
Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 308.819/21-4,
em 30/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ECOGEN RIO SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A.
CNPJ 73.688.855/0001-20 - NIRE 35.3.0056112-1 - Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária em 31/05/2021 
- Data, hora e local: 31/05/2021 às 14h. na sede social em São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Luiz Carlos Carolino Cabral; 
e Secretária: Larissa Chaguri. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Deliberações por Unanimidade: (i) 
Aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020, publicação realizada em 01/06/2021 no DOE/SP e Jornal Empresas e Negócios; (ii) Aprovação 
da destinação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31/12/2020, no montante total de R$ 4.398.876,74 
a serem destinados integralmente para compensação de valores dos prejuízos acumulados da Companhia em exercícios 
anteriores. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 310.741/21-0 em 01/07/2021.

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004988-02.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Beatriz Assolant Hernandes, CPF/ME 
Nº 097.472.148-49 e seu cônjuge Sr. Adalberto Hernandes, RG Nº 944.068, CIC Nº097.472.148-
49, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos 
da ação de Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, 
por Edital, da penhora que recaiu sobre o lote 26 da quadra LN do empreendimento Ninho Verde – 
Gleba II, objeto da matrícula nº 15.201 do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Botucatu/ 
SP do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Beatriz Assolant Hernandes, CPF/ME Nº 
097.472.148-49. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem 
expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das 
obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 11/06/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000853-05.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 45ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Yoshihiro Tomita, CPF/ME Nº 030.576.458-60 e RNE 243.277-I, expedido com 
prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação de 
Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se o executado Yoshihiro Tomita em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 28 da quadra DU do empreendimento 
Terras de Santa Cristina – Gleba VI, registrado sob a matrícula Nº 55.961 do Cartório de Registro e 
Anexos da Comarca de Avaré/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Yoshihiro 
Tomita, CPF/ME Nº 030.576.458-60". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) 
bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 18/06/2021.  

CSILatina Arrendamento Mercantil S.A.
CNPJ/MF nº 05.883.884/0001-93 - NIRE 35.300.197.747

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora, Local: 30.04.2021, às 10 horas, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 7º andar, conjuntos 71, 72 e 77, 
Edifício Jaçari, Bloco A, Centro Industrial e Empresarial Alphaville, Barueri/SP. Presença: totalidade das acionistas. 
Mesa: Luciana Xavier da Silveira Renouard - Presidente, Carine Helena P. Martins de Paula - Secretária. Deliberações 
Aprovadas: 1. AGO: 1. As demonstrações fi nanceiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publi-
cados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios em 30.03.2021. As seguintes destina-
ções para o lucro líquido apurado no exercício social fi ndo em 31.12.2020, no valor total de R$ 20.248.619,62: (a) 5% 
do lucro líquido, no valor de R$ 1.012.430,98, será destinado para a conta de Reserva Legal; (b) o valor de R$ 
8.036.187,88 será destinado para a conta de Reserva de Fortalecimento do Patrimônio; e (c) o valor de R$ 
11.200.000,76, será destinado para a distribuição de dividendos às acionistas da Companhia, de forma proporcional às 
participações societárias detidas pelas acionistas no capital social da Companhia, com base nas demonstrações fi nan-
ceiras levantadas em 31.12.2020. A eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a AGO de 2024: 
(a) Cesar Ignacio Zarate Moreno, colombiano, casado, administrador de empresas, RNE V397252-M, CPF/ME 
231.285.928-96, para permanecer no cargo de Diretor Presidente; e (b) Paulo Eduardo Zamarian, brasileiro, casa-
do, administrador de empresas, RG 5.004.229-5 SSP/PR, CPF/ME 861.222.669-49, para permanecer no cargo de Diretor 
sem designação específi ca, ambos Diretores com endereço comercial em Barueri/SP. Ratifi cado que a remuneração paga 
aos Diretores pelos serviços prestados à Companhia será aquela prevista no Contrato de Gerenciamento Executivo, con-
forme aditado de tempos em tempos, celebrado entre a Companhia e os respectivos Diretores, conforme aprovado an-
teriormente pelas acionistas. 2. AGE: 2. O aumento do capital social, sem a emissão de novas ações, mediante a capi-
talização de parte da reserva de lucros denominada Reserva para o Fortalecimento do Patrimônio Líquido, no valor de 
R$ 4.524.309,43, passando o capital social de R$ 27.014.223,86 para R$ 31.538.533,29. Alteração do Artigo 5 do Es-
tatuto Social: “Artigo 5: O capital social da Companhia é de R$ 31.538.533,29, totalmente subscrito e integralizado, di-
vidido em 14.648.278 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” Em vista da distribuição de dividen-
dos e do aumento de capital social aprovados acima, a Reserva Legal da Companhia passa a ser de R$ 3.889.839,41 e 
a Reserva de Fortalecimento do Patrimônio, por sua vez, passa a ser de R$ 27.648.693,88. Reformar e consolidar o Es-
tatuto Social, que passará a vigorar de acordo com a nova redação, que, autenticado pela mesa, será arquivado na sede 
da Companhia e levado a arquivamento perante a JUCESP juntamente com esta ata. Encerramento: Nada mais. Ba-
rueri/SP, 30.04.2021. Acionistas: CSI Latina Financial, Inc. e Executive Personal Computers, Inc., ambas por: Luciana Xa-
vier da Silveira Renouard. JUCESP 321.664/21-8 em 05.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional 
(PGFN), em parceria 
com a empresa pública 
Serpro (Serviço Federal 
de Processamento 
de Dados), concluiu 
a digitalização dos 
serviços prestados 
pelo órgão, que estão 
reunidos no portal 
REGULARIZE

Pelo portal Regularize, 
já é possível acessar 
serviços, que antes 

eram prestados apenas 
presencialmente, como 
desistência de ação judi-
cial, impugnação e recurso 
de débitos negociados na 
PGFN; exclusão ou sus-
pensão do Cadin; cópia de 
processo administrativo; 
solicitação de inclusão como 
corresponsável na inscrição 
em Dívida Ativa da União; 
levantamento de garantia 
administrativa; dação em 
pagamento; cadastro de re-
ceita líquida corrente (RCL) 
de ente federativo; recurso 
administrativo - exclusão 
de parcelamento especial 
(REFIS, PAES e outros); 
revisão de consolidação de 
negociações (transação, 
parcelamento); revisão da 
capacidade de pagamento 
para fins de transação: 
resposta às notificações da 
PGFN via SEI/Domicílio Tri-
butário Eletrônico (DTE); e 
recuperação judicial - jun-
tada de documentos para 
parcelamento.

Salienta-se que, por en-
quanto, o requerimento 
para liberação de Certidão 
de Regularidade Fiscal 
pela PGFN continua sendo 
solicitado através do portal 
e-CAC da Receita Federal. 
Em breve tal serviço será 
migrado para o novo portal.

Serviços com procura 
pontual e esporádica fi-
caram exclusivamente 
no atendimento remoto. 
Por isso, dependendo da 
particularidade do caso 
do contribuinte, pode ser 
que seja preciso entrar em 
contato com uma Unidade 
da PGFN para protocolar 
uma solicitação não con-
templada no REGULARI-

ZE. O atendimento remoto 
persistirá para esses casos 
e para contribuintes que 
precisem de orientações 
por não terem  familia-
ridade com o REGULA-
RIZE para protocolar os 
pedidos. 

A plataforma de serviços 
da PGFN está disponível 
para todos os cidadãos. Ao 
acessar o sistema pela pri-
meira vez, o usuário deve 
realizar um cadastro. Os 
contribuintes que já aces-
savam o e-CAC PGFN tam-
bém precisam efetuar novo 
cadastro no portal. Para se 
cadastrar, o contribuinte 
deve informar: CPF/CNPJ, 
nome da mãe (se for pessoa 
física) ou nome da mãe do 
responsável (se for pessoa 
jurídica), e-mail, telefone, 
senha e frase de segurança. 
Um código de verificação é 
encaminhado para o e-mail 
informado para validar o 
cadastro e, somente de-
pois de inserido o código, o 
cadastro será concluído. O 
código de verificação expira 
em 6 horas. Após esse prazo, 
é necessário realizar novo 
cadastro.

Depois de cadastrado, o 
contribuinte pode acessar 
o portal mediante login 
e senha ou por meio de 
certificado digital. O certi-
ficado digital dá acesso aos 
mesmos serviços permitidos 
pelo login com senha. O 
acesso por meio de certifica-
do digital somente é possível 
depois que o contribuinte já 
tiver realizado seu cadastro.

Outra procuração da 
PGFN está relacionada às 
orientações prestadas sobre 
os serviços. Para aprimorar 
a comunicação, está sendo 
formatado um novo canal de 
atendimento para tratar as 
dúvidas dos contribuintes, 
cuja expectativa de implan-
tação é de até novembro 
deste ano. O REGULARIZE 
também continuará em 
evolução com objetivo de 
melhorar a experiência do 
cidadão com o portal.

Eduardo Moisés

PGFN atinge meta de 
digitalização ao inserir mais 
de dez novos serviços no 

portal REGULARIZE

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do artigo 56 da Lei 6.015/73 e Capítulo VXII-Seção III, item 
35 das NSCGJ-SP que: ERICA TEIXEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 20/01/2003, 
em São Paulo-SP, filha de Eduardo de Sousa Teixeira e Kelly Cristine Borsi Teixeira, 
residente em São Paulo-SP, passou a chamar: ERICA BORSI TEIXEIRA.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oficial

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

Jornal Empresas & Negócios

O isolamento social na pandemia 
fez as pessoas adotarem novos 
hábitos e migrar a maior parte 

de suas atividades para o mundo vir-
tual. O uso de bancos não ficou de fora 
dessa mudança e muita gente passou 
a recorrer aos serviços online. 

De acordo com uma análise da Coms-
core, o Brasil registrou um salto de 
quase 200% no acesso a bancos digi-
tais em abril de 2020. Dos 20 serviços 
financeiros online mais acessados em 
março de 2021 no país, mais da metade 
corresponde a fintechs ou bancos digi-
tais. Não é à toa que os bancos digitais 
tiveram o triplo de downloads em maio 
deste ano, segundo pesquisa do Bank 
of America, que acompanha dados da 
Apple Store e Google Play. 

“Ninguém mais que ir a um banco, 
todo mundo quer resolver as coisas 
por meio de um aplicativo de celular, e 
os bancos digitais causaram uma revo-
lução no mercado ao oferecerem mais 
cobrando menos, atendendo de forma 
diferenciada, focando na inovação”, 
diz o especialista em gestão de risco e 
planejamento financeiro Hilton Vieira.

Ele atribui esse sucesso à forma sim-
ples de oferecer produtos e serviços. 

Hilton Vieira é especialista em gestão de 
risco e planejamento financeiro.

Fintechs revolucionam relação 
do brasileiro com bancos

O Brasil registrou um salto de quase 200% no acesso a bancos digitais em abril de 2020. Dos 20 serviços 
financeiros online mais acessados em março de 2021 no país, mais da metade corresponde a fintechs ou 
bancos digitais

antes a pessoa era obrigada a pagar 
um monte de taxas para poder ter um 
cartão de crédito, agora não tem mais 
essa questão. O correntista tem hoje 
a opção de sair daquele banco tradi-
cional, cheio de taxas e tarifas, com o 
gerente ligando e tentando empurrar 
produtos, e migrar para um serviço 
que seja realmente personalizado, algo 
que realmente entenda e não explore 
o cliente”, diz.

E quando se analisa as corretoras de 
investimentos dessas empresas, obser-
va Vieira, elas apresentam condições 
mais interessantes comparadas às 
outras que operam no mercado, como, 
por exemplo, taxa zero de corretagem 
e taxas muito mais benéficas para os 
investidores. Com isso, diz o especialis-
ta, acabaram se tornando plataformas 
com diferenciais.

“Não é à toa que o bilionário War-
ren Buffett comprou em junho uma 
participação de US$ 500 milhões do 
Nubank”, observa Vieira. “Fundado em 
2013, o banco recebeu mais de US$ 1,2 
bilhão de investimentos nos últimos 7 
anos, e já foi considerado, por 3 anos 
consecutivos, o melhor do Brasil pela 
revista Forbes”, finaliza.

“As fintechs começaram com o básico, 
oferecendo aquilo que a grande maio-
ria das pessoas têm que é uma conta 
corrente. Só que com zero tarifa. Uma 
vez que a carteira de clientes foi sendo 
composta de forma firme, começaram 
realmente a promover serviços diferen-
ciados, como CDBs e empréstimos”.

Na avaliação do especialista, as finte-
chs vieram para romper com o sistema 
instituído dos bancos tradicionais. “Se 
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 14 de julho de 20216

RollingCamera_CANVAS

quando pensamos em como os clientes se tornaram bem 
acostumados a ter uma experiência de nível muito supe-
rior e passaram a ter a mesma expectativa em relação às 
outras marcas. 

Conhecida por oferecer uma experiência incomparável 
ao cliente e por fazer seus clientes felizes, a Amazon ino-
va continuamente, sempre de olho no futuro para trazer 
as tecnologias mais avançadas, que permitem criar uma 
experiência de compra significativa, com recomendações 
altamente personalizadas a estratégias de entrega eficazes. 

Como todos sabemos, não existe um CX relevante sem 
a participação efetiva do time, que na Amazon recebe 
treinamentos, remuneração e benefícios diferenciados, e 
sem o apoio incontestável das lideranças. Uma direção que 
Jeff Bezos indicou desde o início, incentivando os clientes 
a enviarem reclamações ao seu e-mail, que posteriormen-
te eram direcionadas aos responsáveis com um sinal "?". 
Brad Stone autor do livro The Everything Store comenta: 

"Quando os funcionários da Amazon recebem um e-mail 
com ponto de interrogação de Bezos, eles reagem como se 
tivessem descoberto uma bomba-relógio. Eles geralmente 
têm algumas horas para resolver qualquer problema que 
o CEO sinalizou e preparar uma explicação completa 
de como isso ocorreu, uma resposta que será analisada 
por uma sucessão de gerentes antes que a resposta seja 
apresentada ao próprio Bezos. Essas escaladas, como são 
conhecidos esses e-mails, são a maneira de Bezos garantir 
que a voz do cliente seja constantemente ouvida dentro 
da empresa". 

Em um pronunciamento, Jeff Bezos voltou a enfatizar 
essa obsessão pelo cliente afirmando que "você ganha 
confiança lentamente ao longo do tempo, fazendo coisas 
difíceis, cumprindo pontualmente, oferecendo baixos 
preços diários, fazendo promessas e cumprindo-as". Não 
por acaso, 80% dos americanos têm uma impressão fa-
vorável da Amazon e, em geral, os americanos confiam 
mais apenas nos seus médicos e nos militares do que na 
Amazon para fazer a coisa certa. 

A lealdade dos clientes com a Amazon e sua satisfação 
com a experiência de compras são confirmadas pelas 
pesquisas com consumidores americanos: quando os 
compradores online estão pensando em comprar um item, 
48% pesquisam direto na Amazon, ao invés de pesquisar 
no Google, bem atrás com 22 %, ou em outro site. 

Claro que uma expansão desse porte pode trazer pro-
blemas de toda ordem e Jeff Bezos precisou se explicar 
diante do subcomitê antitruste da Câmara dos Deputados 
dos EUA. Mais um entre os muitos desafios que surgiram 
nesses mais de 25 anos e apenas levaram Bezos a amadu-
recer como líder de um negócio que inova e se multiplica 
surpreendendo o mercado o tempo todo. 

As dificuldades que surgiram ao longo do tempo são a 
parte menos fascinante de um negócio, mas certamente 
não abalam a imagem de uma marca que vem conquistando 
a lealdade dos clientes ao longo do tempo. Mais uma vez 
é nas crises que essa lealdade se revela um patrimônio 
de grande valor e ela só pode ser conquistada com o in-
vestimento contínuo em CX. 

Como um jogador apaixonado, ele apostou alto na ex-
pansão do e-commerce, sem perder o foco no propósito 
que o guiou desde sempre: oferecer a melhor experiência 
de compra aos seus clientes. 

(*) - É vice-presidente de vendas da VTEX, multinacional que desenvolve plata-
formas de e-commerce em mais de 30 países (www.vtex.com.br).
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"A obsessão do cliente impulsionou nosso sucesso, e eu 
entendo isso como um artigo de fé que os clientes perce-
bem quando você faz a coisa certa. Você ganha confiança 
lentamente, ao longo do tempo, fazendo bem as coisas 
difíceis, promete cumpri-las e tomar decisões baseadas 
em princípios, mesmo quando são impopulares, e nossa 
abordagem está funcionando". 

Dos muitos aspectos sob os quais se pode observar 
uma empresa como a Amazon, quero focar apenas nesse 
ponto: como a experiência do cliente tornou a marca uma 
referência no mercado. Inclusive uma referência em CX, 

A jornada do herói mais que perfeita de Jeff Bezos começou antes mesmo do nascimento, quando sua mãe, então adolescente, teve 
que lutar para permanecer estudando. Seu pai adotivo era imigrante cubano e a vida nunca teve um percurso facilitado para a família. 

Erick Buzzi (*)

Mas motivação e apoio que nunca faltaram e esse mix 
familiar de garra e suporte recíproco, impulsionou 
Bezos quando resolveu sair de um emprego estável 

em Wall Street para criar a Amazon em uma garagem de 
Seattle. Seu grande passo em direção ao sucesso come-
çou com essa iniciativa que todos conhecemos de perto. 
A empresa que liderou e está no ranking das maiores 
varejistas da internet. 

Mas os negócios que se multiplicam sob essa marca 
icônica se ampliaram consideravelmente ao longo do 
tempo e a Amazon hoje estende sua expansão global em 
investimentos que vão muito além dos livros físicos e 
digitais e do famoso Kindle. Em 1995, a Amazon era ape-
nas uma loja digital de livros e hoje é uma das empresas 
mais valiosas do mundo, em quarto lugar de acordo com 
o ranking 2020 da Forbes. 

Esse porte confere vantagens únicas, como a possibili-
dade de ter uma plataforma própria de computação em 
nuvem, a Amazon Web Services (AWS). A expansão dos 
negócios acontece em muitas direções, tanto em espaços 
físicos, como em tecnologia, sempre com iniciativas que 
parecem não ter conexão com o core dos negócios, mas na 
verdade todas contribuem para oferecer uma experiência 
do cliente ainda mais significativa. 

Como por exemplo, a expansão das lojas Amazon Go, 
o investimento da Amazon Air em frotas de aviões e a 
aquisição de startups, de carros elétricos e autônomos, 
que contribuem para viabilizar a promessa da marca de 
oferecer a remessa em um dia. Além do espírito visionário 
de Jeff Bezos, seus negócios têm um ponto em comum 
sob o qual não se falava na época em que tudo começou: 
a experiência do cliente. 

Em 1999, apenas quatro anos após iniciar sua jornada 
empreendedora ele declarou em uma entrevista à CBN: 

A FÓRMULA 
DE JEFF BEZOS: 
ESPÍRITO 
VISIONÁRIO 
E FOCO NO 
CLIENTE 

JORNADA
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Alavancar o negócio 
com a governança 

corporativa em 
crescimento

A governança 
corporativa ainda 
é um tabu para 
muitas empresas, 
especialmente as 
pequenas e médias

Muitos empreendedo-
res associam essas 
práticas a compa-

nhias de grande porte, que 
buscam investimentos ou 
estão listadas em Bolsas de 
Valores. Contudo, é preciso 
quebrar de uma vez por todas 
esse paradigma, mostrando 
claramente como ela é ca-
paz de auxiliar na criação de 
mecanismos voltados a uma 
melhor estruturação, expo-
nencialização e perpetuação 
de organizações de todos os 
portes e segmentos.

Um estudo realizado pela 
ACE Cortex com 343 empre-
sas brasileiras que desenvol-
vem soluções relacionadas ao 
ESG, mostra que 180 atuam 
na área de meio ambiente, 
130 possuem negócios rela-
cionados ao impacto social e 
apenas 33 desenvolvem solu-
ções de governança. Muitas 
vezes, o problema não está 
na falta de interesse, mas 
sim na ausência de conheci-
mento suficiente sobre o que 
é e, principalmente, como 
implementar uma cultura de 
governança corporativa.

O conceito está relacionado 
a uma série de mecanismos 
e ferramentas que permitem 
uma gestão mais estruturada 
de uma empresa. Trata-se de 
um sistema que estabelece 
processos para dirigir, moni-
torar, acompanhar e apoiar o 
crescimento de uma compa-
nhia em suas mais diversas 
áreas, seja na operação, no 
marketing, recursos huma-
nos, contabilidade e, espe-
cialmente, nas estratégias de 
gestão –independentemente 
da fase em que a empresa 
se encontra, seja ela recém-
fundada ou uma organização 
centenária.

Na prática, a governança 
corporativa funciona como 
um grande guia de boas práti-
cas para a gestão de negócios. 
Ela proporciona uma minu-
ciosa análise da organização 
para, a partir disso, traçar os 
objetivos e metas desejadas, 
bem como os direcionamen-
tos assertivos para que essas 
conquistas sejam alcançadas 
de forma sólida.

O melhor de tudo isso é 
que sua implementação não 
requer grandes investimen-
tos. Há diversas instituições 
que auxiliam as empresas 

nessa jornada, oferecendo 
todo o apoio necessário para a 
criação de políticas de gestão 
alinhadas a esse propósito. 
Normalmente, elas orientam 
sobre o acordo de acionistas, 
onde são estabelecidos os 
papéis e responsabilidades de 
cada um dos sócios, a fim de 
evitar conflitos que possam 
colocar a empresa em risco.

Além disso, há sempre 
recomendações para o esta-
belecimento de um conselho 
consultivo, onde conselhei-
ros profissionais assumem o 
papel de orientar a liderança 
sobre decisões estratégicas, 
no intuito de apresentar 
um prisma diferente e com-
partilhar conhecimentos, 
networking, advindos de 
suas experiências anteriores, 
inclusive em empresas de 
outros segmentos. 

Essa visão externa costuma 
preencher lacunas e trazer vi-
sibilidade a pontos cegos que, 
sozinhos, os gestores seriam 
incapazes de enxergar.

Somado a isso, é impor-
tante que uma empresa com 
cultura de governança cor-
porativa use a tecnologia a 
favor de sua gestão. A adoção 
de um software ERP inteli-
gente, capaz de automatizar 
os processos e oferecer mais 
segurança jurídica, contábil, 
fiscal para suas transações, é 
fundamental para a profissio-
nalização do negócio. 

Acompanhar as informa-
ções da empresa em tempo 
real é indispensável para a 
tomada de decisões mais as-
sertivas – além de aumentar 
o valor da companhia e faci-
litar processos de auditoria 
de clientes ou mesmo para 
a busca de capital externo. 
Os resultados dessas ações 
não costumam demorar a 
aparecer e são facilmente 
percebidos. 

Além de melhorar a ges-
tão e reduzir os riscos do 
negócio, pesquisas mostram 
que a cultura de governança 
corporativa aumenta o valor 
de mercado e melhora sig-
nificativamente a percepção 
de sua imagem pelo cliente, 
colaboradores, comunidade 
e investidores. Dessa forma, 
a empresa tende a ser muito 
mais sustentável e longeva, 
gerando benefícios para si 
mesma e para toda a socie-
dade, seja ela pequena, média 
ou grande.  

(*) - É Senior Channel Sales 
Manager na SAP Business One 

(https://www.sap.com/brazil/products/
business-one.html).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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O brasileiro nunca consumiu tanto vinho como neste 
último ano de pandemia. Em média foram consumidos 
2,78 litros de vinho per capita, o que representa um 
aumento de mais de 30%. É o que releva um estudo 
divulgado pela plataforma CupomValido.com.br que 
reuniu dados do Statista, Euromonitor e Nielsen, sobre 
o consumo de vinho no Brasil e no mundo. O consumo 
total foi de 501 milhões de litros (contra 383 milhões 
no ano anterior), um valor nunca atingido na história. 

Ao considerar todos os países da América Latina, o 
Brasil ficou só atrás da Argentina. Do total de 83 mi-
lhões de consumidores de vinho no Brasil, 46% tomam 
vinho pelo menos uma vez por semana, e 53% pelo 
menos uma vez por mês. O vinho tinto é o preferido 
dos brasileiros, com 55% do consumo. O vinho branco 
fica em segundo lugar, com 25%. E por fim, o vinho do 
tipo rosé em terceiro lugar  com 20% do total. 

No caso do vinho tinto, o tipo preferido são os da 
uva Malbec, originária da França e com quase 59% 
do plantio mundial. Em sequência seguem os tipos 
Cabernet Sauvignon e Merlot, respectivamente. Para 
os vinhos do tipo branco, a primeira opção é a do tipo 
Chardonnay, mais conhecida como a “Rainha das uvas 
brancas”. A uva do tipo Sauvignon Blanc e Moscato, 
seguem na segunda e terceira posição, respectivamen-
te. Cerca de 59% dos consumidores de vinhos no país 
tem mais de 35 anos. 

Além disso, 30% dos consumidores, utilizam os 
canais digitais, como portais ou lojas online para 
comprar vinhos. Os brasileiros também são conside-
rados consumidores abertos a novas experiências, 
já que mais de 70% estão dispostos a provar novos 
tipos vinhos, não ficando presos a uma só marca ou 
subtipo de uva. 69% do total de vinho consumido 
é nacional, contra 31% importado. A alta do dólar 
foi um dos principais contribuidores para a queda 
no consumo de vinhos importados em comparação 
com o ano anterior.

Mais de 42% de todos os vinhos importados, são 
provenientes do Chile. Seguido por vinhos importados 
da Argentina e Portugal, com 16% e 15%, respecti-
vamente.

O estado brasileiro que mais importou vinho, foi Santa 
Catarina, com 30% da importação total. Seguido por 
São Paulo em segundo, e Espírito Santo em terceiro. 
- Fonte: Abras, Euromonitor, Cupom Válido, Ideal, 
Nielsen, Statista.

O vinho tinto é o preferido dos brasileiros, com 55% do consumo.

Giovanna Saya (*) 

O processo que antes 
era engessado, rígi-
do e oneroso, não 

precisa mais sofrer tais 
empecilhos graças à meto-
dologia ágil. Ela veio para 
quebrar de vez com esses 
obstáculos, trazendo uma 
proposta muito mais leve e 
participativa para o alcance 
dos resultados desejados.

Em um mercado fortemen-
te marcado pelas constantes 
transformações digitais e 
alta competitividade, ficou 
clara a importância de estra-
tégias que otimizam o funcio-
namento organizacional em 
empresas de todos os portes 
e segmentos. Por isso, essa 
metodologia foi desenvol-
vida com foco em agilizar a 
entrega de demandas, sem 
que percam as prioridades 
e de forma que sejam feitas 
conforme a necessidade e 
prioridade do cliente final.

Os benefícios dessa prática 
são enormes. De acordo com 
um estudo feito pela QMS, a 
metodologia ágil acelera em 
50% o tempo para colocar 
um produto no mercado e 
aumenta a produtividade 
em 25%. A proposta é que 
seja sempre desenvolvida 
com a participação ativa 
do cliente, garantindo que 
suas expectativas perma-
neçam alinhadas a todo o 
momento. Para isso, listei 
as cinco dicas imprescindí-
veis a serem analisadas ao 
implantar essa tecnologia, 
em especial nas pequenas e 
médias empresas.
 1) Seja disruptivo: A 

metodologia ágil en-
volve uma profunda 
mudança no mindset 
corporativo e, por isso, 

Dicas para implementar 
métodos ágeis nas pequenas e 

médias empresas
A agilidade, eficiência e personalização da gestão e desenvolvimento de projetos são características 
altamente valorizadas pelos clientes, seja na entrega de serviços, produtos ou sistemas

ramentas escolhidas 
serão adaptadas caso 
a caso, assim como sis-
temas de gestão como 
o SAP Business One, 
um ERP focado nas 
empresas de pequeno 
e médio porte.

 5) Tenha em mente o 
propósito do pro-
duto: Muito mais do 
que focar na agilidade, 
todo processo que 
abrace a metodologia 
ágil deve se preocu-
par em garantir uma 
participação engajada 
entre a empresa e o 
cliente. Só assim ele se 
sentirá mais confortá-
vel, satisfeito e poderá 
escapar ao máximo de 
possíveis retrabalhos. 
Todas essas caracterís-
ticas devem estar bem 
claras entre todos para 
que a eficiência seja 
conquistada.

Optar por uma gestão ágil 
pode representar a sobre-
vivência de uma empresa. 
Por isso, os métodos ágeis 
são excelentes estratégias 
para impulsionar o seu 
negócio, proporcionando 
entregas de resultados de 
maneira mais veloz, estru-
turada e faseada. Nele, o 
envolvimento constante do 
cliente é um dos principais 
fatores para sua eficiência, 
não devendo ser deixado 
de lado. Quando bem im-
plementada, a tendência é 
que sua empresa cresça e 
se destaque cada vez mais 
rumo ao sucesso.

(*) - Com vasta experiência em 
empresas de tecnologia, é Channel 

Manager na SAP Business One 
(https://www.sap.com/brazil/products/

business-one.html).
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não pode ser desen-
volvida da noite para 
o dia. Cada projeto é 
desenhado de uma for-
ma diferente, com base 
em um novo conjunto 
de princípios e valores. 
Sua abordagem é de 
constante questiona-
mento sobre o que 
é esperado, além de 
focada na transparên-
cia, experimentação, 
adaptação e mudança.

 2) Envolva o cliente: A 
empresa deve manter 
uma comunicação cla-
ra, próxima e alinhada 
com o cliente durante 
todo o desenvolvi-
mento do projeto. É 
necessário entender 
suas necessidades e 
onde deseja chegar – 
só assim será possível 
garantir que as expec-
tativas se mantenham 
dentro do esperado e 
a conquista dos resul-
tados desejados.

 3) Abrace mudanças: 
Todo projeto pode 
sofrer mudanças que 
atrasem seu andamen-
to e podem prejudicar a 
entrega dos resultados. 
Por isso, a metodologia 
ágil busca antecipar 
ao máximo qualquer 
tipo de problema que 
possa interferir. Caso 
venham a ocorrer, sua 
proposta é de adapta-
ção e resolução rápida. 
O que importa é, na 
verdade, a forma como 
esses empecilhos serão 
tratados.

 4) Avalie as ferramen-
tas utilizadas: Não 
existe uma ferramenta 
certa ou ideal para o 
desenvolvimento dos 
projetos. É uma ques-
tão subjetiva que irá 
variar conforme cada 
proposta, se é enges-
sada ou mais modular 
e, o que será feito para 
conquistá-la. As fer-

A metodologia ágil acelera em 50% o tempo para colocar um 
produto no mercado e aumenta a produtividade em 25%.

Brasil bate recorde de consumo de vinho
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: JAIR DE SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jair Ferreira Lima e de Zeni Rocha de Souza. A pretendente: SANDRA 
CRISTINA MOREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (01/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Aurelio Moreira e de Severina de Amorim Moreira.

O pretendente: RAFAEL SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Souza dos Santos e de Marilene Leite da 
Silva. A pretendente: KAUANE VESSONI DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/06/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Jose de Souza e 
de Carla Alessandra Vessoni.

O pretendente: WELTON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Ribeiro dos Santos e de Simone Pereira da Silva. 
A pretendente: RENATA QUEIROZ CARVALHO, estado civil solteira, profissão bancária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Americo Gonçalves Carvalho e de Maria Nilsa Queiroz Carvalho.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1973), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Faustino Julio dos Santos e de Maria de 
Lourde Almeida Santos. A pretendente: KELLY CRISTINA DOMINGUES, estado civil 
divorciada, profissão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/1981), residente 
e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de José Domingues Neto e de 
Sonia Aparecida Domingues.

O pretendente: VICTOR COSME DIAS, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido 
em Camutanga, PE, no dia (04/06/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Cosme Severino Dias e de Maria José Ferreira. A pretendente: MAYARA 
SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (12/09/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir 
Borges da Silva e de Lucia Maria dos Santos.

O pretendente: AGLEIDSON GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
técnico de telecomunicações, nascido em Barra, BA, no dia (07/10/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo dos Santos Filho e de Adenizia 
Gomes dos Santos. A pretendente: TATIANI REGINA DE MORAES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Eduardo de Moraes.

O pretendente: JOSÉ LOPES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão chaveiro, 
nascido em Altinho, PE, no dia (13/01/1961), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Maria Lopes de Almeida. A pretendente: LUZINEIDE PEREIRA 
DIAS, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida em São Raimundo Nonato, 
PI, no dia (23/01/1971), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de 
Inacia Pereira Dias.

O pretendente: DANIEL MENEZES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cortador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Everaldo Menezes da Silva e de Eliabe Elionai da Silva. A pretendente: 
SONARA SANTOS SOUSA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em Jequié, 
BA, no dia (04/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Zenildo Sousa e de Solange Meiry Santos Sousa.

O pretendente: KAIQUE MARTINS SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1994), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Marcelo Cordeiro da Silva e de Rita de Cassia Martins Silva. A 
pretendente: LAIZA SALES DO CARMO, estado civil solteira, profissão auxiliar de en-
fermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/07/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Lazaro Reis do Carmo e de Ana Paula Sales.

O pretendente: DANILO PIRES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (08/05/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Josias da Silva e de Eliete Pires da Silva. A pretendente: ELAINE 
APARECIDA DE PAULA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (28/04/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gloria Perpetua de Paula.

O pretendente: WAGNER NUNES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ageilson Novaes de Almeida e de Lindalva Trindade Nunes. A 
pretendente: DANIELLE DA SILVA LEITE, estado civil solteira, profissão analista de 
desenvolvimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/12/1992), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio Cavalcante Leite e de Monica Maria 
da Silva Leite.

O pretendente: VICTOR FERREIRA E SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de help desk, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/09/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adélcio Vieira e Silva e de Eliene Ferreira Lopes. A 
pretendente: CAREN CRISTINA DE SOUZA ANDRADE, estado civil solteira, profissão 
operadora de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Lourenço de Andrade e de 
Carmelita de Souza Andrade.

O pretendente: ERNESTO CARLOS MENDES, estado civil divorciado, profissão 
consultor, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1965), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lupercio Antonio Mendes e de Maria Brogio 
Mendes. A pretendente: LAUDICÉIA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/10/1988), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdelino Teixeira de Oliveira e de 
Marlene Arcanjo de Lima.

O pretendente VALDIR ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão aposen-
tado, nascido em Picos, PI, no dia (29/12/1957), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio João da Silva e de Maria Antonia da Silva. A pretendente: 
RITA ROSANE ROCHA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em 
Coaraci, BA, no dia (23/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Osvaldo Miranda Rocha e de Jesuita Pereira de Jesus.

O pretendente: THIAGO SILVA BRINGEL, estado civil solteiro, profissão operador de 
fabricação, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edimilso Antonio Alves Bringel e de Terezinha Pereira da 
Silva. A pretendente: ALESSANDRA VIANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
professora de educação infantil, nascida em Presidente Dutra, MA, no dia (28/06/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osterno Francisco da Silva 
e de Alzira Viana da Silva.

O pretendente: JULIO CESAR EUGENIO, estado civil solteiro, profissão administrador 
de obras, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Alexandre Eugenio e de Margarida Severina de 
Freitas Eugenio. A pretendente: GILDECI QUEIROZ DOURADO, estado civil solteira, 
profissão agente de atendimento, nascida em Gentio do Ouro, BA, no dia (09/03/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Queiroz Bastos e 
de Valdeci Corina Dourado Bastos.

O pretendente: RENATO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de 
RH, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maria do Carmo de Oliveira Lima. A pretendente: 
LARISSA TATIANE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão analista 
de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Cipriano da Silva e de Katia Helena 
dos Santos Silva.

O pretendente: RICARDO VICENTE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
inspetor de qualidade, nascido em Osasco, SP, no dia (11/09/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Vicente de Oliveira e de Eunice Maria de 
Oliveira. A pretendente: JANYRE BARROSO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
costureira, nascida em Garanhuns, PE, no dia (21/07/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cleonice Barroso da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DOS REIS, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1975), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Josefa Maria dos Reis. A pretendente: JOSELEIDE DA CRUZ, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Campo Formoso, BA, 
no dia (18/10/1977), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de José 
Antonio da Cruz e de Claudina Romana Filha.

O pretendente: RAFAEL PASSOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Percilio Domingues de Oliveira e de Maria 
Passos de Oliveira. A pretendente: THAÍS DE LIMA ARAUJO, estado civil divorciada, 
profissão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/1994), residente 
e domiciliada em Suzano, SP, filha de Wellington Lopes Araujo e de Miriam Maria 
de Lima Araujo.

O pretendente: FELIPE MARINHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão con-
ferente, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (17/02/1998), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Jonas Pereira dos Santos e de Miriam Marinho dos 
Santos. A pretendente: VANESSA DA SILVA MARQUES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de cartório, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/11/2000), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Claudio Marques e de Selma Barbosa 
da Silva Marques.

O pretendente: EVERTON VALVERDE MAGALHÃES, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1982), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael Valverde Magalhães e de Maria de 
Lourdes Cunha Magalhães. A pretendente: ADRIANA EVANGELISTA MARQUES, estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Santo Antônio do Jacinto, MG, 
no dia (23/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Pereira Marques e de Eunice Evangelista Marques.

O pretendente: MARCELO PAIS LANDIM, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (21/07/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Euvaldo Pais Landim e de Celia Regina Pais Landim. A 
pretendente: FLAVIANA ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão gerente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldino Vicente dos Santos e de Maria Aparecida 
Alves dos Santos.

O pretendente: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profissão 
recepcionista, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/09/1998), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Pereira Alves e de Cosma da Silva 
Alves. A pretendente: DAMARIS DA SILVA SOARES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de escritório, nascida em Mauá, SP, no dia (06/08/2000), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Soares Pereira e de Creuza 
Viana da Silva Soares.

O pretendente: RENATO SÁTIRO SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Osasco, SP, no dia (29/04/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Margarida Sátiro Silva. A pretendente: LIDIA SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (13/10/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Sagrado Coração de Jesus e de Aurora Sagrado Coração de Jesus.

O pretendente: EDUARDO MAXIMIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Maximiano dos Santos e de Maria Diomar dos 
Santos. A pretendente: ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão assistente financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito de Freitas Barbosa 
e de Maria Aparecida de Oliveira Barbosa.

O pretendente: RENAN ALBERTINI PRAIA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ramires Rodrigues Praia e de Daniele Maria Albertini. A pretendente: 
BRUNA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (22/09/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Cristiano Luis Freitas da Silva e de Tatiane dos Santos Carmo.

O pretendente: ANTONIO JEFFERSON DE VASCONCELOS FILHO, estado civil sol-
teiro, profissão metalúrgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Jefferson de Vasconcelos e 
de Maria de Fatima Nascimento de Vasconcelos. A pretendente: DANIELE DE SOUZA 
FLORINDO, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/01/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Giltair 
Florindo e de Judite de Souza Florindo.

O pretendente: BRUNO BARBOSA DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão analista de 
TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião de Assis e de Joana D'Arc Barbosa. A pretendente: 
ELIZANGELA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/04/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Lourival da Silva e de Francisca Gomes Silva.

O pretendente: THIAGO LIMA ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos da Silva e de Adriana de Lima Araujo. A 
pretendente: GABRIELA SANTOS QUEIROZ, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexsandro de Souza Nogueira Queiroz e de Fabiana Aparecida 
Milanez dos Santos.

O pretendente: WAGNER SANTOS CUNHA, estado civil solteiro, profissão eletricista 
de manutenção, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (21/08/1984), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Cunha e de Celia Maria 
dos Santos Dias. A pretendente: VANESSA BEATRIZ NUNES DE FARIAS, estado civil 
solteira, profissão costureira, nascida em Natal, RN, no dia (24/07/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Alves de Farias e de Valdeni 
Mateus Nunes.

O pretendente: GIOVANE GONÇALVES RISSI, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Gilberto Rissi e de Elaine de Fatima Gonçalves Rissi. A preten-
dente: ADRIELLE SOBRINHO DOS PASSOS, estado civil solteira, profissão biomédica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Amarildo dos Passos e de Adriana Raposo Sobrinho dos Passos.

O pretendente: FELIPE GUSTAVO ZYAHANA DA MATA, estado civil solteiro, profis-
são analista junior de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1992), residente e 
domiciliado em Santo André, SP, filho de Roberval da Mata e de Lilia Kiomi Zyahana da 
Mata. A pretendente: JAQUELINE COSTA DE MORAES, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Otoniel Azevedo de Moraes e de Maria das Dores 
Costa de Moraes.

O pretendente: DAVID SOARES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/06/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Soares de Oliveira e de Maria da Piedade de Oli-
veira. A pretendente: VANESSA DA SILVA SOARES, estado civil divorciada, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Aires Soares e de Maria Jandira da Silva Soares.

O pretendente: VALDEMIR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (02/12/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlos dos Santos e de Marina dos Santos. A pretendente: ANDREIA 
LETICIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Oliveira da Silva e de Maria do Carmo Ferreira.

O pretendente: JONATAN DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Suzano, SP, no dia (20/12/1991), residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, 
filho de Madalena Canela da Silva de Jesus. A pretendente: JENNIFER GABRIELA 
MINA DE LIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(19/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Sergio 
de Lira e de Rosana Mina de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS CORREIA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Bastos Correia e de Claudinete Dos Santos 
Correia. A pretendente: TATIANE ALVES DE AGUIAR, estado civil solteira, profissão 
controladora de acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Davi Cardoso de Aguiar e de Roselaine 
Alves de Sá Aguiar.

O pretendente: MATHEUS MACIEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
logístico, nascido em Cachoeira, BA, no dia (11/03/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joedson Dias de Oliveira e de Núbia dos Santos Maciel. 
A pretendente: ANDRESSA ALMEIDA VIEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Vieira e de Angela Maria de Almeida Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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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: ANTONIO CANARIO MACIEL, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1969, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Francisco Barbosa Maciel e de Maria de Lourdes Maciel. 
A pretendente: VANIA IZABEL DE OLIVEIRA, profissão: líder operacional, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 09/01/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Juarez Luiz de Oliveira e de Juraci 
Izabel de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE ALMEIDA FELINTO, profissão: assistente de re-
cursos humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agenor Teixeira Felinto e 
de Ana Dilma de Almeida Felinto. A pretendente: MELISSA BATISTA DA SILVA, profis-
são: vendedora interna, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 15/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Ferreira 
da Silva e de Lucimar Alves Batista da Silva.

O pretendente: LUCAS SOUZA SENA LOPES, profissão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 11/11/1996, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Luciana Souza Bonfim e de Wellgton Ricardo de 
Sena Lopes. A pretendente: JACKELINE SILVA GOMES, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1994, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Egito Gomes e de Ester Silva Xavier Gomes.

O pretendente: FABIO SOUZA DE OLIVEIRA, profissão: mensageiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/07/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rosivaldo Alves de Oliveira e de Rozimere Viei-
ra Souza. A pretendente: GRAZIELE ALMEIDA BATISTA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Oros, CE, data-nascimento: 03/04/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Ocelio Duarte Batista e de Maria Zelia Quaresma de Almeida.

O pretendente: MIKE RONALD GUILLERMO RODRIGUEZ, profissão: açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 23/09/1988, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Mario Elias Guillermo Parra e de Elisa Rodriguez 
Valverde. A pretendente: MILAGROS HUALLPA NINO, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Peru, data-nascimento: 23/01/1975, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Alberto Huallpa Ramos e de America Nino Vite.

O pretendente: DANILO GOMES DA SILVA, profissão: aux. de monitoramento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Willys Gomes da Silva e de Ailza Maria da Silva. 
A pretendente: ISABELY CONCEIÇÃO SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Israel Silva dos Santos e de Marineide da Conceição.

O pretendente: UELINTON SANTANA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 30/06/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Domingos Gonçalves dos Santos e de Sandra Santana dos 
Santos. A pretendente: JAYNE RAIANE ALVES SILVA, profissão: assistente de petshop, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jaime Alves Silva e de Tania da Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO BATISTA FILHO, profissão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Duplo Céu, SP, data-nascimento: 16/06/1953, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Batista e de Maria Batista da Silva. A 
pretendente: ROSANE FIORE, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1958, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Nelson Fiore e de Marlene Vasconcelos Fiore.

O pretendente: PAULO RICARDO DE SOUZA EVARISTO, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Ricardo de Evaristo e de 
Sineide Maria de Souza. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA, profissão: do lar, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Pianco, PB, data-nascimento: 17/03/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cicero Raimundo da Silva e de Edite Rufino 
de Jesus Silva.

O pretendente: ANDERSON ALVES DE CAMPOS, profissão: op. de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1998, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jurandir Alves de Campos e de Maria 
Eduvirgem Neta de Campos. A pretendente: BRENDA SALOMÃO COSTA, profissão: 
analista de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose da Costa e de 
Sandra Paula Rodrigues Salomão da Costa.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos da Silva e de Luciana de Souza 
Santos Silva. A pretendente: AYLA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA, profissão: supervi-
sora administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/12/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Irineu dos Santos Olivei-
ra e de Ana Claudia de Souza.

O pretendente: ADRIANO SANTANA DA SILVA, profissão: serralheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1984, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Odarcy Benedito da Silva e de Aparecida Mira Santana. 
A pretendente: RAYNE CASTANHO SELES, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Sidnei Seles e de Lilian da Silva Castanho.

O pretendente: RYCHARD JOEL DE OLIVEIRA ABREU, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemar Honorio de Abreu Neto e de Raquel 
Saturnino de Oliveira. A pretendente: GIOVANA KEILA PINHEIRO ROCHA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 18/10/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gildemar Campos Rocha e de Ro-
nilda Pinheiro Soares Rocha.

O pretendente: KAUE GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Clovis Bezerra de Oliveira e de Silvana Regina 
Pereira. A pretendente: THAYNA LOPES DOS SANTOS, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/07/1998, residente e do-
miciliada em Suzano, SP, filha de Marcio José Souza dos Santos e de Simone Lopes 
Aguileira.

O pretendente: JOSADAQUE FIDELLIS SANTOS, profissão: oficial de corte e religa 
- sa, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reginaldo Ribeiro dos Santos e de 
Roseane Fidellis de Macedo Santos. A pretendente: JAYANNE FERRAZ VENANCIO 
DE SOUZA, profissão: analista de risco, estado civil: solteira, naturalidade: Caruaru, 
PE, data-nascimento: 30/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Josenildo Venancio de Souza e de Josélia Ferraz Adelino.

O pretendente: MÁRCIO CARDOSO DIAS, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/10/1990, residente e domicilia-
do em Guarulhos, SP, filho de Milton José Dias e de Clarice Cardoso Dias. A pretenden-
te: GISLAINE SEVERINO, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1978, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Antônio Severino e de Maria Guiomar Severino.

O pretendente: JOSÉ ILDERLAN DA SILVA, profissão: sapateiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Serrita, PE, data-nascimento: 10/05/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Francisco Frazão da Silva e de Antonia Monteiro Silva. A pretendente: 
MARLENE DOS SANTOS AVILINO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Serrita, PE, data-nascimento: 26/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Manoel Luiz Avilino e de Angelo dos Santos Avilino.

O pretendente: TELES CIRQUEIRA SOARES, profissão: vigilante de escolta armada, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/01/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Nogueira Soares e de Verbena 
Cirqueira dos Santos Soares. A pretendente: MAYLLA LAIANNE SILVA DOS SANTOS, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 30/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcio dos Santos e 
de Luzia Silva dos Santos.

O pretendente: MATHEUS BISPO DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Claudio Bispo de Souza e de Maria Helena da Silva. 
A pretendente: LETÍCIA DE CASTRO NOGUEIRA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/2000, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Pedro Alexandre Nogueira e de Alessandra de Castro 
Menezes.

O pretendente: GLEDINEI MENDES BARBOSA, profissão: servidor público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Grajaú, MA, data-nascimento: 24/02/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Fernandes Barbosa e de Elita Xavier 
Mendes Barbosa. A pretendente: FRANCISCA LENNE OLIVEIRA DA SILVA, profis-
são: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: Santa Ines, MA, data-nascimento: 
30/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Teixeira da Silva 
e de Antonia da Silva Oliveira.

O pretendente: WESLEY DA SILVA GUARIROBA, profissão: caminhoneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Atanael Alves Guariroba e de Maria Lucicleide 
Leite da Silva Guariroba. A pretendente: TARCILA DE MELO OROSCO ROCHA, pro-
fissão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio Orosco Rocha e 
de Adriane de Melo Santos Rocha.

O pretendente: VINICIUS ROGERIO ALBUQUERQUE GUEDES, profissão: analista de 
vendas bilíngue, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/11/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rogerio Camargo Gue-
des e de Adriana Albuquerque de Morais. A pretendente: JHENNIFER SANTOS PE-
REIRA, profissão: analista de backoffice, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 04/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio Alves Pereira Junior e de Vanessa Barbosa dos Santos.

O pretendente: ALDEMIR MARTINS DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Iguaraci, PE, data-nascimento: 04/10/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aristides Manoel da Silva e de Solange Martins da Silva. A 
pretendente: MARIA ERENEIDE DE MEDEIROS SANTANA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo Antônio, RN, data-nascimento: 29/11/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Joaquim de Santana e de Maria de Fátima 
de Medeiros Santana.

O pretendente: GABRIEL MARTINEZ BALENA SANCHES, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Miguel Arcanjo, SP, data-nascimento: 05/05/1997, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nilson Balena Sanches e de Rosemary 
Martinez. A pretendente: SUELLEN PACHECO LOBO, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sizenando Barros Lobo e de Mauricea Pacheco.

O pretendente: GABRIEL JESUS DE OLIVEIRA, profissão: analista financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Irineu de Oliveira Filho e de Joselita Maria de 
Jesus Oliveira. A pretendente: CAMILA MICHELLÃO DA SILVA, profissão: analista de 
departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 20/08/1991, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Marcos Alves da 
Silva e de Rosangela Michellão da Silva.

O pretendente: ADRIANO SILVA DOS SANTOS, profissão: limpador de vidros, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Bezerra dos Santos e de Angela Maria 
da Silva dos Santos. A pretendente: JOSEFA GLEISSE DA SILVA MELO, profissão: 
encarregada, estado civil: divorciada, naturalidade: São João, PE, data-nascimento: 
02/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria do Socorro da 
Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos Efeitos do 
indeferimento 
de benefícios 

previdenciários

O INSS é useiro e 
vezeiro em negar 
benefícios. Esse fato 
foi incorporado 
à realidade e 
é sobejamente 
conhecido

Trata-se de tática 
e x t r e m a m e n t e 
estranha essa de 

denegar direito a quem 
o tem. Já se sabe o re-
sultado; são frequentes 
os precedentes e, ainda 
assim, o benefício é ne-
gado. Isso cria enorme 
tumulto e faz com que 
a Justiça Federal, que 
desempenha  papel fun-
damental na história do 
direito previdenciário, 
substitua a adminis-
tração pública na con-
cessão dos benefícios. 
Muitas vezes o benefício 
é negado indevidamen-
te e o caso adentra no 
Poder Judiciário.

O juiz, diante do fato 
concreto,  percebe que o 
segurado carece daque-
la prestação, revestida 
de natureza alimentar. 
Esse dado é essencial: 
o benefício previdenci-
ário ou assistencial tem 
natureza alimentar. É 
inconcebível, portanto, 
que se cogite de devo-
lução de valores even-
tualmente recebidos 
de maneira indevida, 
exceto em situações de 
fraude. Como alguém 
devolveria o consumido 
no plano alimentar? De-
bate estranhável esse, 
pois a maior parte da-
queles que percebem 
benefícios vivem em 
extrema necessidade.

Sublinhe-se: o valor 
médio dos benefícios 
da Previdência Social é 
de cerca de um e meio 
salário-mínimo. E, outro 
dado: 85% dos benefí-
cios correspondem ao 
valor de um salário-
mínimo. Ponhamo-nos 
no lugar de alguém que 
obtém liminar judicial e 
tem implantado o bene-
fício. Pode cogitar que 
está tudo bem. E,  logo 
depois, recebe a ordem: 
“Não é seu esse direito. 
Devolva!”

O pior é que a denega-
ção do benefício, muitas 
vezes, resulta do des-
preparo administrativo 
da Previdência Social, 
que não concede o que 
é devido e inúmeras ve-
zes concede o que não é 
devido. É um paradoxo, 
mas é verdade. Aí vem 
a questão da boa-fé. O 
segurado que pleiteia 
em juízo tem boa-fé. 
Existem fraudes, evi-
dentemente, mas esse é 
outro tópico. Fraude é 
problema criminal, não 
questão de seguridade 
social.

O segurado que vai à 
Justiça está em boa-fé, 
amparado na inafas-
tabilidade do controle 
jurisdicional. O valor 
recebido é revestido, 

como todos sabem, 
de natureza alimentar. 
Ademais, o dinheiro 
da seguridade social 
pertence à comunida-
de protegida. Às vezes 
os dirigentes do INSS 
parecem supor que o 
dinheiro é deles ou que 
se trata de recursos per-
tencentes ao Estado ou 
ao governo. Não e não!

É, pois, necessário e 
urgente que sejam re-
vistas as práticas admi-
nistrativas que, movidas 
por comandos ocultos, 
denegam as prestações 
com a estranha missão 
protelatória de deixar as 
despesas para depois. O 
pior de tudo isso é que 
ao denegar prestações 
devidas, a Previdência 
Social sofre enormes 
prejuízos. E, ao cobrar 
devolução, cria proble-
ma quase insolúvel para 
a subsistência – com dig-
nidade – do beneficiário. 
A devolução, de acordo 
com inexplicável praxe, 
deve representar um 
desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor da já 
exígua prestação.

E, o que torna o ce-
nário ainda mais grave 
e até dramático. Pode 
ser que aquela pessoa, 
premida por necessi-
dades urgentes, tenha 
caído no atrativo perigo-
síssimo do empréstimo 
consignado. Esse em-
préstimo comprometerá 
até 35% (trinta e cinco 
por cento) da renda do 
beneficiário. Somemos 
dois mais dois: 30 + 35. 
Restará, para a subsis-
tência do beneficiário 
e, eventualmente, da-
queles que vivem às 
suas expensas, a ínfima 
quantia de trinta e cinco 
por cento do valor men-
sal do benefício.

E o mínimo existen-
cial? O artigo 6º da 
Constituição de 1988 
define esse mínimo ao 
exigir  alimentação, 
habitação, vestuário, 
transporte etc. Com 
trinta e cinco por cen-
to de mil e cem reais 
– atual salário-mínimo 
–  alguém conseguirá 
custear esses itens? 
O objetivo da Ordem 
Social Constitucional 
é a Justiça Social que 
alberga, a um só tempo, 
a seguridade social (art. 
193 da CF) e a promoção 
do bem de todos.

Mais atenção e cui-
dado, sobretudo por 
parte das autoridades 
administrativas, para 
que não haja demora 
na concessão de bene-
fícios; para que sejam 
concedidas de pronto 
as prestações devidas 
e para que se repense, 
com urgência, na torpe 
fórmula de devolução.

(*) - Livre-Docente em Direitos 
Humanos, Doutor em Direito das 

Relações Sociais; autor de mais de 20 
livros da área de Direitos Humanos, 

é proofessor Titular de Direitos 
Humanos na Faculdade de Direito da 
PUC-SP e sócio do escritório Balera, 

Berbel & Mitne Advogados.

Wagner Balera (*)

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

DIEGO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ensacador, nascido em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/312.FLS.007 ITAQUERA/SP), Ferraz de Vas-
concelos, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(24/12/1993), residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 110, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio de Oliveira e de Marlene Francisca de Olivei-
ra. PALOMA MOREIRA ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão as-
sistente administrativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/352.FLS.005V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e nove (20/08/1999), 
residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1142, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Estevão dos Santos e de Irlene 
Moreira Andrade dos Santos.

LENILSON SANTOS REIS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nasci-
do em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.178 PONTAL-ILHÉUS/BA), Ilhéus, 
BA no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa (18/02/1990), residente 
e domiciliado Rua Antônio Gomes, 52, casa 02, Vila Santa Clara, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Milton da Hora Reis e de Raimunda Maria Macedo dos Santos. 
ELIÚDE NOVAIS LUCENA, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (07/05/1987), residente e domiciliada Rua Poesia do Sertão, 25, apartamento 12-
A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erasmo 
Lucena e de Maria Tereza Novais Lucena.

MARCO ANTONIO SANCHES, estado civil solteiro, profissão copiador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/021.FLS.296-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta (11/01/1980), residente e domiciliado Rua Guaiqui-
çá, 128, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Sanches Blanco e de Cecilia Aparecida Sanches. RUTH ALVES DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e sessenta e 
oito (26/06/1968), residente e domiciliada Rua Guaiquiçá, 322, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Atanásio dos 
Santos e de Elenita Alves dos Santos.

RONALDO PEREIRA HELLÚ, estado civil divorciado, profissão advogado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e 
três (11/07/1983), residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 05, 
apartamento 404, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Hellú e de Marineusa 
Pereira Hellú. PRISCILA MULHASKI DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil divor-
ciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Osasco, neste Estado, Osasco, 
SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (22/04/1985), resi-
dente e domiciliada Rua União, 295, Pestana, 1º Subdistrito de Osasco, neste Estado, 
Osasco, SP, filha de José Carlos dos Santos Rodrigues e de Sarita Mulhaski dos Santos 
Rodrigues. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º 
Subdistrito de Osasco, neste Estado.

ELIEL SEVERINO DE MELO, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em Belo 
Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/053.FLS.198V BELO JARDIM/PE), Belo Jar-
dim, PE no dia doze de julho de mil novecentos e setenta e três (12/07/1973), residente 
e domiciliado Rua Iracema, 35, casa 01, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Odilon Severino de Melo e de Amara Barbosa de Melo. MARIA LUCILENE DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Camaragibe, Estado de Pernam-
buco (CN:LV.A/007.FLS.114V CAMARAGIBE/PE), Camaragibe, PE no dia vinte e um 
de agosto de mil novecentos e setenta e oito (21/08/1978), residente e domiciliada Rua 
Iracema, 35, casa 01, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Luiz da 
Silva e de Maria da Paz Silva.

NICANOR BARONI FILHO, estado civil divorciado, profissão gerente, nascido em Cam-
bará, Estado do Paraná, Cambará, PR no dia sete de novembro de mil novecentos e 
sessenta (07/11/1960), residente e domiciliado Rua João Pedro Luna, 53, bloco A, apar-
tamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Nicanor Baroni e de Dirce de Oliveira Baroni. SUELI GONÇALVES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em Santa Cecília do Pavão, Estado 
do Paraná (CN:LV.A/007.FLS.036-KALORÉ/PR), Santa Cecília do Pavão, PR no dia 
vinte e sete de junho de mil novecentos e sessenta e quatro (27/06/1964), residente e 
domiciliada Rua João Pedro Luna, 53, bloco A, apartamento 11, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Delí Gonçalves de Oliveira e de 
Maria Mendes de Oliveira.

JONAS VASCONCELOS FREIRE, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Pereiro, Estado do Ceará (CN:LV.A/039.FLS.231-PEREIRO/CE), Pereiro, CE no dia 
vinte de julho de mil novecentos e noventa e dois (20/07/1992), residente e domiciliado 
Rua Gonçalo Temudo, 108, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Martins Freire e de Vanusa de Vasconcelos Freire. PRISCILA LOFRESI CASTANHEI-
RA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Indianópolis, 
nesta Capital (CN:LV.A/232.FLS.144-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (02/02/1992), residente e domiciliada 
Rua Gonçalo Temudo, 108, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo 
Roberto Castanheira e de Alexandra Cristina Bruno Lofresi.

RENAN ROTTLISBERGER, estado civil solteiro, profissão operador fabril, nascido 
no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/130.FLS.034-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(20/03/1984), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, bloco J, aparta-
mento 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jacob Rottlisberger 
e de Helena de Souza Rottlisberger. FRANCISCA FRANCIDALVA FURTADO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão professora de educação infantil, nascida 
em Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.017-DISTRITO DE 
MANGABEIRA-LAVRAS DE MANGABEIRA/CE), Lavras da Mangabeira, CE no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (22/06/1984), residente e 
domiciliada Rua São Félix do Piauí, 360, bloco D, apartamento 43, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alexandre de Oliveira e de Maria 
Furtado de Oliveira.

JOSÉ IVANALDO RAIZ SANTIAGO, estado civil divorciado, profissão analista, nascido 
em Tejipió, Município de Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia três de julho 
de mil novecentos e setenta e nove (03/07/1979), residente e domiciliado Rua Emílio 
Serrano, 129, apartamento 12-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ivanaldo dos Ramos Santiago e de Marlize Raiz Ribeiro. TA-
TIANE BISPO DE JESUS, estado civil divorciada, profissão bancária, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (11/09/1988), residente e domiciliada Rua Emílio Serrano, 129, apartamento 12-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zilda Bispo 
Gama.

ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista 
fiscal, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.075-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (03/03/1982), residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 
07, apartamento 24, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Orlando Gomes de Oliveira e de Lesli Silva de Oliveira. THAIS JARDIM DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão supervisora de departamento pessoal, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/039.FLS.191-CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (12/12/1991), residente e 
domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 07, apartamento 24, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Araujo dos Santos 
e de Ilda Marques Jardim.

JOSÉ ANTONIO DE JESUS CARVALHO, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em Poço Verde, Estado de Sergipe, Poço Verde, SE no dia treze de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito (13/06/1988), residente e domiciliado Rua Suíte de Natal, 
Travessa Paraná, 08, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimun-
do dos Santos Carvalho e de Judite Francilina de Jesus. CICERA MARIA MOREIRA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Distrito de São Felipe, Município de 
Brejo Santo, Estado do Ceará, Brejo Santo, CE no dia quatro de agosto de mil novecen-
tos e oitenta (04/08/1980), residente e domiciliada Rua Suíte de Natal, Travessa Paraná, 
08, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Enoque dos Santos 
e de Maria Ana dos Santos.

JURANDIR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido no 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.145-CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e sessenta e nove 
(10/06/1969), residente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 03, apartamento 
66, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Justino da Silva e de Maria 
Pereira da Silva. LUCIMARA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão assistente téc-
nica, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/017.FLS.012-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito 
(06/02/1978), residente e domiciliada Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 03, apartamento 
66, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neideval de Souza e de Marta 
Vieira de Souza.

FERNANDO HENRIQUE SQUARCINI, estado civil solteiro, profissão técnico de 
raio X, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/047.FLS.155V-ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(18/06/1986), residente e domiciliado Rua Shinzaburo Mizutani, 932, casa 02, Jar-
dim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lairton Squarcini e de Izaura 
Oliveira Squarcini. DIJAILMA VILELA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/034.FLS.112 
RIO LARGO/AL), Maceió, AL no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa 
(12/08/1990), residente e domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 932, casa 02, Jar-
dim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma Manoel de Araújo e de 
Maria de Fatima Vilela da Silva.

DANIEL MATEUS BISPO, estado civil solteiro, profissão montador, nascido em San-
to André, neste Estado (CN:LV.A/129.FLS.260V-2º SUBDISTRITO DE SANTO AN-
DRÉ/SP), Santo André, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (11/11/1996), residente e domiciliado Rua Mambaí, 40, casa 01, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Natalicio Bispo e de Eunice das Dôres 
Camargo Bispo. PAMELA GARCIA DOS REIS, estado civil solteira, profissão mo-
nitora de qualidade, nascida neste Distrito (CN:LV.A/163.FLS.275 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(29/06/1992), residente e domiciliada Rua Mambaí, 40, casa 01, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Candido Lopes dos Reis e de Sandra Aparecida 
Pereira Garcia dos Reis.

PAULO DO NASCIMENTO LOPES, estado civil divorciado, profissão técnico de tele-
comunicação, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e um (19/11/1981), residente e do-
miciliado Rua Canção Agalopada, 247, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Elpidio Ferreira Lopes e de Leodete do Nacimento Lopes. 
ELISÂNGELA TRINDADE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e três (08/01/1983), residente e domiciliada Rua Canção Agalopada, 
247, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Aparecida da Silva.

ALEX DA SILVA FARIA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São José 
dos Campos, neste Estado (CN:LV.A/007.FLS.268 PARAIBUNA/SP), São José dos 
Campos, SP no dia dezenove de março de dois mil e um (19/03/2001), residente e do-
miciliado Rua Rancho Queimado, 315, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Anderson Alex de Faria e de Viviane Aparecida da Silva Faria. SAMARA SAMMIA 
MARQUES TAVARES, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em 
Presidente Prudente, neste Estado (CN:LV.A/020.FLS.063-ALFREDO MARCONDES/
SP), Presidente Prudente, SP no dia vinte e dois de junho de dois mil e um (22/06/2001), 
residente e domiciliada Rua Rancho Queimado, 315, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Samuel de Souza Tavares e de Damaris Paulino Marques.

ADEILSON FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pintor automo-
tivo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (05/11/1975), residente e domiciliado Rua Chubei Taka-
gashi, 04, bloco 02-A, apartamento 52, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Pedro Francisco da Silva e de Maria Mendes da Silva. FABIANE REIS BOMFIM, es-
tado civil solteira, profissão operadora de máquina, nascida em Floresta Azul, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/015.FLS.219-FLORESTA AZUL/BA), Floresta Azul, BA no dia vinte 
e oito de novembro de mil novecentos e setenta e oito (28/11/1978), residente e domi-
ciliada Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 02-A, apartamento 52, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edvaldo Pereira Bomfim e de Tereza de Jesus Reis Bomfim.

CHARLES SOUZA ZONHO, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/375.FLS.157V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio 
de dois mil (06/05/2000), residente e domiciliado Rua Oito de Dezembro, 12, casa A, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Zonho e de Adelsiana 
Santos Souza. KARINA DAMA SCHNEIDER, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/384.FLS.005V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de outubro de dois mil (12/10/2000), residente e domiciliada Rua 
Seabra, 128, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson 
Arterio Schneider e de Fernanda Silva Dama Schneider.

MÁRCIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar de es-
toque, nascido em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/046.FLS.259V-PALMA-
RES/PE), Palmares, PE no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/08/1994), residente e domiciliado Rua Guilherme da Cruz, 06, A, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Márcio Antonio da Silva e de Valderes da Silva. 
PAMELA PALACIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/365.FLS.111V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
janeiro de dois mil (24/01/2000), residente e domiciliada Rua Guilherme da Cruz, 06, A, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geremias Leonardo da Silva e de 
Katia Palacio.

JONATAS ALVES BERNARDINO, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/127.FLS.023-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de maio de mil novecentos e noventa (22/05/1990), residente e domiciliado Rua 
Amanari, 420, bloco 01, apartamento 04, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de João Bernardino Filho e de Ione Barbosa Alves. VICTÓRIA SERVANTES 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV.A/407.FLS.078 1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo 
André, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e oito (29/07/1998), 
residente e domiciliada Rua Amanari, 420, bloco 01, apartamento 04, Vila Santa Tere-
sinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Braz do Nascimento e de Cleide de 
Fátima Servantes.

ERY DE JESUS MACEDO, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em Jere-
moabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.254-SÍTIO DO QUINTO JEREMOABO/
BA), Jeremoabo, BA no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(07/09/1995), residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 287, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aristeu Caetano Macedo e de Valde-
mira Josefa de Jesus. VERÔNICA DE MATOS DANTAS, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/021.FLS.102 
JEREMOABO/BA), Jeremoabo, BA no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noven-
ta e oito (18/08/1998), residente e domiciliada Rua Machado Nunes, 287, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Gama Dantas e de 
Josefa Luciene de Matos Dantas.

DANIEL CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nasci-
do em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.103 JEREMOABO/BA), Jere-
moabo, BA no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e três (04/04/1993), 
residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 287, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José da Silva e de Maria Aparecida da 
Conceição. MARLY DE JESUS MACEDO, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.253-SÍTIO DO QUINTO-
JEREMOABO/BA), Jeremoabo, BA no dia dezoito de janeiro de dois mil (18/01/2000), 
residente e domiciliada Rua Machado Nunes, 287, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aristeu Caetano de Macedo e de Valdemira Josefa 
de Jesus.

FABRICIO BATISTA SOBRAL SANTOS, estado civil solteiro, profissão represen-
tante comercial, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/185.FLS.079V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e três 
(17/04/1993), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2381, casa 23, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Miguel Augusto Rodrigues Sobral Santos e de Suzlene 
Martins Batista Mafei. BIANCA SATIE FERREIRA SHIMADA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/093.
FLS.049V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil nove-
centos e noventa e um (13/04/1991), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 
2381, casa 23, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Tadashi Shimada e de 
Ivete Maria Ferreira Shimada.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL PEIXOTO FAUSTINO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/07/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Roberto 
Faustino e de Ana Moreira Campos Peixoto Faustino. A pretendente: INGRID SUE-
LEN MENEZES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estagiária jurídica, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/03/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sanderson da Silva e de Milena 
da Silva Menezes.

O pretendente: ALESSANDRO MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de marketing, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/12/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Rita Martins. A 
pretendente: GISELE RODRIGUES SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônoma, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/07/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alvaro Siqueira e de 
Rosemeire Rodrigues Siqueira.

O pretendente: ANTHONY AZIZI, de nacionalidade libanesa, profissão empresário, 
estado civil solteiro, nascido no Líbano, no dia (01/01/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antoine Azizi e de Suzanne Bou Karam. A 
pretendente: JACKELINE ONOFRE DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresária, estado civil divorciada, nascida em Soledade - PB, no dia (27/12/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Jandui dos Anjos 
e de Severina Onofre dos Anjos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DIOGO CORREA, de nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (17/07/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wilson Evangelista Correa 
e de Marlene Diogo Zampiroli Correa. A pretendente: RENATA RODRIGUES AN-
TONELLI, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (22/05/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Orlando Antonelli Filho e de Alice dos Santos 
Rodrigues Antonelli.

O pretendente: FÁBIO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
adestrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/03/1976), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Waldir Rodrigues da Silva e de 
Adair Rodrigues da Silva. A pretendente: CRISTIANE PETRUCELLI FROIS, de naciona-
lidade brasileira, profissão adestradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (15/11/1976), residente e domicilldda neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Benedito Frois e de Maria Sonia Petrucelli Frois.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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