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Na edição de 2020 da pesquisa “Jornada do CIO - da realização 
pessoal à transformação de negócios”, perguntamos se o execu-
tivo percebeu uma mudança em relação ao seu papel enquanto 
líder da TI durante e no pós-Covid-19. Mais de 40% dos respon-
dentes disseram que as portas se abriram para uma ascensão 
profissional. É uma percepção positiva, mas que deixa espaço 
para um questionamento essencial: qual é a real perspectiva 
dessa ascensão?  

Ser CIO é o auge da carreira de TI.  
Será?

A nuvem conquistou o mundo e, conforme aumenta o número de 
pessoas vacinadas no Brasil, esse modelo avança mais ainda. A mudança 
imposta pela pandemia é, agora, a vida normal das empresas. É o que 
revela pesquisa da Statista de fevereiro, realizada com gestores das 5000 
maiores empresas da América Latina. 60% dos entrevistados afirmaram 
adotar a nuvem híbrida por razões de negócios, não por questões cir-
cunstanciais.   

Duas estratégias para proteger a nuvem e o 
orçamento da empresa

Motivação é um conjunto de processos internos de um indiví-
duo que o capacitam e assim, estimulam a realizar determinadas 
tarefas ou alcançar as metas que almeja e entenda motivação 
também como determinação, vontade e empenho. Por isso, um 
profissional que está motivado é aquele que encontra sua força 
para: comparecer, realizar, entregar, exceder expectativas e se 
relacionar; mas, principalmente, é aquele que tem vontade de se 
manter no emprego.  

Como ser um gestor que motiva  
seus colaboradores?

fizkes/CANVAS

Negócios em Pauta

Proibição de cruzeiros no centro de Veneza
Após ter ameaçado incluir Veneza em uma lista de patrimônios em 

risco, a Unesco elogiou a decisão da Itália de banir navios de grandes 
dimensões do centro histórico da cidade. A diretora-geral da entidade, 
Audrey Azoulay, disse que a medida é "uma notícia muito positiva e 
um passo importante que contribui significativamente para a proteção 
desse patrimônio único". Na última terça-feira (13), o governo italiano 
aprovou um decreto que proíbe a navegação de navios com mais de 
25 mil toneladas, como os de cruzeiro, pela Bacia de San Marco e pelo 
Canal de Giudecca, no centro histórico de Veneza, a partir de 1º de 
agosto. Com isso, ao invés de atracarem em um terminal de passageiros 
no coração da cidade, os cruzeiros serão direcionados para um porto 
comercial em Marghera, na parte continental de Veneza (ANSA).     Leia a coluna completa na página 3

Foto:ANSA

News@TI

Como as empresas podem transformar a 
reputação na nova moeda para o crescimento

@Para entender como transformar a reputação na nova 
moeda para o crescimento dos negócios, a MOTIM - pri-

meira aceleradora de reputação e gestora de posicionamento 
do mundo - irá realizar um webinar sobre o tema voltado para 
gestores das empresas e profissionais de marketing e comuni-
cação. O evento será realizado no próximo dia 20 de julho, às 
19h, e contará com a participação do sócio-fundador e COO da 
aceleradora, Silas Colombo; o sócio e CEO, Gabriel Oliveira; além 
da Brand Manager, Marina dos Anjos. O conteúdo da conversa 
será transmitido ao vivo pelo perfil da MOTIM no Linkedin. Os 
interessados em participar do webinar “Reputação é a nova 
moeda para o crescimento do seu negócio” podem realizar as 
inscrições por meio do link: https://bit.ly/3hlWYnh.    Leia 
a coluna completa na página 2

AI/MOTIM

Como anda a sua 
capacidade de 
concentração?

Octávio Alves Jr. 

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

ESTRATÉGIA

Mais do que uma solução 
sustentável, a energia solar passou 
a ser uma alternativa para o 
varejista reduzir os gastos com a 
eletricidade, que vêm pesando cada 
vez mais no orçamento. 

Segundo os dados recentes da Absolar, o 
setor de varejo e serviços ocupa a segunda 

posição no ranking de classe de consumo, 
sendo responsável por quase 73 mil sistemas 
instalados no país (15% do total) e mais de 2 
GW da potência instalada (36,7%), ficando atrás 
somente do setor residencial. 

Com a solução de energia fotovoltaica, os lojistas 
podem gerar eletricidade suficiente para manter 
o sistema de refrigeração por 24 horas, além 
de iluminação, climatização e movimentação 
de fornos e outros equipamentos, a um custo 
de 80% a 95% menor do que a energia con-
vencional, conforme o tamanho da instalação, 
segundo Alexandre Borin, gerente da unidade 
solar da Fronius do Brasil, subsidiária da fabri-
cante austríaca de inversores e líder de mercado 
da categoria no país com 25% do market share. 

Toda energia gerada a partir dos raios solares 
é consumida no local ou enviada à rede da 
concessionária da região, que converte essa 
produção em créditos para serem abatidos 
na conta de luz. Entre os varejistas, o setor 
supermercadista tem investido muito em efici-
ência energética, nos últimos anos, buscando 
diferenciação e sustentabilidade, e, de acordo 
com Borin, a energia solar fotovoltaica é a que 
melhor representa esses fatores. 

Emerson Kanawa, diretor de crescimento 
da Platão Energia, especializada em proje-
tos de instalação de sistemas fotovoltaicos 
e representante da Fronius, complementa 
afirmando que os estabelecimentos de médio 
e grande portes são os que mais investem em 
energia solar. "Isso porque essas empresas têm 
um custo mais elevado na conta de luz, que 
impacta de forma direta no custo operacional 
do negócio. Além disso, esse perfil de usuário 
tem acesso a boas taxas de financiamento e 
melhores receitas", diz. 

Varejo pode ter redução de 80% a 90% 
na conta de luz com energia solar 
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Não há dados oficiais sobre a participação da tarifa 
de energia nas despesas do varejo. Mas, segundo 
Kanawa, estima-se que, em um ranking de custo 
operacional, a energia muitas vezes supera a des-
pesa com aluguel, ficando apenas atrás da folha de 
pagamento. O investimento para geração de energia 
limpa ainda é elevado e varia conforme o tamanho 
da loja e a capacidade de potência instalada, pois 
os equipamentos são importados. Para um esta-
belecimento de médio porte o investimento fica 
na casa dos R$ 800 mil, para uma instalação com 
capacidade para gerar 281 MWh/ano. 

Entretanto, com a grande margem de eco-
nomia gerada, o lojista pode ter retorno sobre 
investimento (ROI) em cinco anos, em média. 
Nesse sentido, Borin ressalta que, tendo em vista 
a vida útil do sistema estimada em 20 anos, um 
investimento com retorno em apenas ¼ desse 
período é excelente para qualquer negócio, 
"especialmente para o varejo, que normalmente 
trabalha com margens baixas devido a alta 
competitividade", observa. 

Segundo explica, a escolha do inversor e do 
instalador deve ser pautada pela história e pelo 
suporte técnico que as empresas oferecem no 
Brasil, para que possam prestar o melhor serviço 
de pós-vendas para os supermercadistas por 
um longo prazo de operação do sistema. Assim, 
antes de optar pela energia solar, o varejista deve 
avaliar e considerar os seguintes fatores, para 

que possa aproveitar melhor o investimento 
feito, segundo os executivos da Platão e Fronius: 

• Escolha a marca de equipamentos foto-
voltaicos de qualidade e confiabilidade no 
mercado, principalmente os inversores. 

• Pesquise e escolha empresa que tenha 
experiência na execução de projeto em 
supermercados, pois esses estabelecimen-
tos têm algumas peculiaridades técnicas e 
detalhes que devem ser analisados na hora 
da instalação. 

• Avalie se o telhado suporta todo o peso 
dos painéis solares que serão colocados e 
se necessita do serviço de um engenheiro 
estrutural para emitir um laudo. 

• Por ser um projeto que requer um inves-
timento de valor elevado, é preciso que 
o varejista tenha consciência e visão de 
longo prazo e a necessidade de fazer a 
manutenção periódica dos equipamentos. 

• Além da manutenção preventiva, as prá-
ticas de eficiência energética também 
potencializam a redução de gastos com 
energia. Portanto, antes de instalar o 
sistema fotovoltaico, treine a equipe para 
implementar práticas que gerem economia 
de eletricidade. - Fonte e mais informações: 
(https://www.fronius.com/pt-br/brasil). 

Fim dos carros a combustão 
A União Europeia propôs ontem 

(14) a proibição de vendas de carros 
com motores a combustão a partir de 
2035, como parte de uma ampla ação 
climática que deve acelerar a adoção 
de veículos elétricos. Foi proposto 
um corte de 55% nas emissões de gás 
carbônico de automóveis até 2030, ante 
os níveis de 2021. Também foi proposto 
corte de 100% nas emissões de CO2 até 
2035, o que tornará impossível a venda 
de veículos a combustão no bloco de 
27 países (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/sinais-que-podem-indicar-que-chegou-a-hora-de-vender-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/como-as-empresas-podem-transformar-a-reputacao-na-nova-moeda-para-o-crescimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/como-anda-a-sua-capacidade-de-concentracao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-ser-um-gestor-que-motiva-seus-colaboradores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/duas-estrategias-para-proteger-a-nuvem-e-o-orcamento-da-empresa-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ser-cio-e-o-auge-da-carreira-de-ti-sera/
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News@TI
7º Workshop de Soluções Matemáticas para 
Problemas Industriais

@Realizada em formato virtual, a 7ª edição do Workshop de So-
luções Matemáticas para Problemas Industriais ocorrerá de 6 

a 10 de setembro deste ano. O evento é organizado pelo Centro de 
Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) em parceria 
com o Centro de Projetos e Inovação do IMPA. As inscrições estão 
abertas até 30 de agosto e devem ser feitas no sistema institucional 
do IMPA (https://centropi.impa.br/7wsmpi/).
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OpiniãO
Economia 

transfronteiriça  
na era da disrupção 

Enquanto os aviões do 
Mercado Livre voam 
pelos céus do Brasil 
para transportar 
milhares de pacotes, 
um morador de 
Mendoza investe em 
um imóvel em Miami, 
sem sair de sua mesa, 
com apenas alguns 
cliques. 

Simultaneamente, o 
executivo de uma mul-
tinacional conversa por 

teleconferência com seus 
colegas em diferentes partes 
do mundo, ao mesmo tempo 
em que um designer gráfico 
no México trabalha para 
um empresário localizado 
em Hong Kong. Em todos 
esses exemplos, vemos um 
padrão comum: a transnacio-
nalização dos serviços como 
consequência da crescente 
globalização, acentuada e 
acelerada pelo efeito digita-
lizador da pandemia. 

Este é um dos primeiros le-
gados do chamado novo nor-
mal. Como essa mudança de 
era afeta o Brasil e o mundo? 
Além dos danos irreparáveis 
que vemos em termos de 
saúde e econômicos, há, por 
outro lado, algumas luzes que 
mostram um horizonte de 
oportunidades. A evolução 
da transformação digital é 
constante. 

Inteligência artificial e bio-
logia sintética, por exemplo, 
criarão mais de 395 milhões 
de empregos até 2030, se-
gundo estudo do Boston 
Consulting Group, Looking 
to Nature for the Next In-
dustrial Revolution. Dados 
do Fórum Econômico Mun-
dial presentes nesse estudo 
apontam que esse processo 
disruptivo possa levar a 
oportunidades de negócios 
anuais no valor de US$ 10 
trilhões e criar 395 milhões 
de empregos até 2030.

Muitos empreendedores, 
desde a gênese do negócio, 
elevam sua proposta de 
valor com vistas à interna-
cionalização, e hoje há cada 
vez mais PMEs que ousam 
transcender os limites locais. 
Não obstante, para ganhar 
competitividade, assim como 
produtividade e inclusão eco-
nômica, além das fronteiras 
de suas terras natais, invaria-
velmente, também precisam 
se ajustar à revolução tec-
nológica, conhecida como a 
quarta revolução industrial.  

Segundo o white paper 
“Accelerating the Impact of 
Industrial IoT in Small and 
Medium-Sized Enterprises: a 
Protocol for Action”, divulga-
do no ano passado pelo Fó-
rum Econômico Mundial, as 
pequenas e médias empresas 
precisarão superar grandes 

desafios, como renovar a sua 
infraestrutura e processos, 
incluindo a tecnologia da 
informação, para navegar 
por um cenário tecnológico 
preparado para atender ge-
ralmente empresas maiores. 

Quando se trata de em-
preendedorismo, o mundo 
é plano e pede ousadia. É 
por isso que as startups, na 
medida em que seus serviços 
permitem, devem sonhar 
grande a partir do minuto 
zero.

Um estudo encomendado 
pelo BID e Finnovista garante 
que mais de 1,1 mil empresas 
do setor de Fintechs foram 
identificadas na América 
Latina, muitas delas em 
estágios avançados de de-
senvolvimento e operando 
além de suas fronteiras. Esta 
é uma evidência clara de que 
a transfronteirização dos ser-
viços financeiros começou há 
anos e agora está finalmente 
decolando. Nesse contexto, a 
transfronteirização também 
abre uma grande porta no 
mundo das finanças. 

A tecnologia não só demo-
cratiza a entrada em investi-
mentos, mas também amplia 
o leque de oportunidades, 
desde o acesso remoto a 
imóveis nos mercados mais 
estáveis do mundo, sem a 
necessidade de se deslocar a 
esses destinos, até a compra 
de criptomoedas, ações ou 
outros instrumentos que es-
tão além da América Latina. 
Os brasileiros, ansiosos por 
encontrar uma reserva de va-
lor para suas economias, hoje 
têm muito mais alternativas 
do que guardar seu dinheiro 
debaixo do colchão. 

Essa é uma boa notícia 
em um país que sofre com 
a inflação endêmica e com 
muito pouco acesso a crédito 
que permite apostar no tijolo.  
Por outro lado, a educação 
financeira e planejamento 
são essenciais em um país de 
contrastes socioeconômicos 
brutais, em que na mesma 
semana se projeta alta do PIB 
do Brasil, de 3% para 4,5%, 
para 2022, segundo o Banco 
Mundial, ao mesmo tempo 
que a desigualdade de renda 
bate recorde com perda de 
emprego dos mais pobres.

Os desafios são muitos, 
mas os sonhos são ainda 
maiores. Meu desejo é que 
tanto as pessoas, quanto as 
PMEs e os trabalhadores, 
de modo geral, tenham mais 
ferramentas e oportunidades 
de crescimento, economia e 
renda à mão. A tecnologia nos 
oferece essa possibilidade e 
muitos estão em tempo de 
aproveitá-la.

 
(*) - Formada em Administração de 
Empresas pela Universidad de San 

Andrés, com mestrado em Economia 
pela Eseade, é COO da Bricksave 

(www.bricksave.com).

Sofia Gancedo (*)

Pokémon Go: 
cinco anos de sucesso

Há cinco anos, em meados de 2016, foi lançado o Pokémon Go, que rapidamente se tornou uma febre.

Vivaldo José Breternitz (*)

Foi um dos primeiros jogos a 
aproveitar a realidade aumentada 
para permitir que seus jogadores, 

usando   GPS e câmeras de seus smar-
tphones, capturassem criaturas fictícias 
“espalhadas” pelo mundo real. 

Milhões de jogadores procuravam 
por essas criaturas caminhando e até 
dirigindo olhando para as telas de 
seus smartphones, causando inúmeros 
acidentes, alguns muito graves; no en-
tanto, até 2019 um bilhão de downloads 
do jogo já tinham sido feitos.

Ao levar seus jogadores a locais de 
reverência como o Cemitério Nacional 
de Arlington e o Museu de Auschwitz-
-Birkenau, além de locais sensíveis 
como leitos de ferrovias e quartéis de 
bombeiros, o Pokémon também rece-
beu muitas críticas. 

Por exigir que os jogadores saíssem 
frequentemente de suas casas, a pan-
demia fez com que o interesse por ele 
diminuísse; além disso, a chegada ao 
mercado do Fortnite, um jogo que des-
pertou a atenção dos jovens, também 
contribuiu para a queda da populari-
dade do Pokémon Go.

Recentemente, no entanto, ele parece 
estar voltando a chamar a atenção de 

National University, entusiastas do 
Pokémon, batizaram três espécies de 
insetos recém descobertas como Arti-
cuno, Zapdos e Moltres, pássaros que 
são personagens do jogo.

Vale lembrar que a empresa que criou 
o Pokémon, a Niantic, nascida no Goo-
gle, vem trabalhando em   outros jogos 
de realidade aumentada, inspirados 
em Harry Potter e nos Transformers.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

jogadores de todas as idades, graças a 
uma nova versão chamada Pokémon 
Shining Diamond. Segundo dados re-
centes da empresa de análises Sensor 
Tower, o jogo continua entre os mais 
baixados do mundo; é o terceiro, com 
faturamento de mais de 1 bilhão de 
dólares. 

Um fato acontecido recentemente 
mostra como o game tem admiradores 
em todas as faixas etárias e grupos 
profissionais:  os professores Darren 
Pollock, da Eastern New Mexico Uni-
versity e Yun Hsiao, da The Australian 

TheCozyEscape_CANVA

Você já parou para pensar sobre o que nos 
torna únicos? Ao longo da história, muitas 
profissões surgiram e desapareceram e 
atividades que eram feitas de um jeito por 
décadas passaram a ser realizadas de forma 
completamente diferentes (e facilitadas). 
Tudo isso só aconteceu por causa da evolu-
ção tecnológica provocada pela incansável 
capacidade de criar do ser humano.

Hoje, quando a digitalização está ainda 
mais acelerada e a tecnologia ocupa um 
espaço cada vez maior na execução de 
tarefas, precisamos refletir sobre a im-
portância do fator da "humanização" nas 
empresas e em seus relacionamentos com 
os mais diversos públicos. É uma dicotomia 
que sempre esteve presente e que caminha 
para um encontro onde a tecnologia pode 
ser usada de forma mais humanizada pelas 
organizações.

As situações estão cada vez mais comple-
xas e exigem habilidades puramente huma-
nas, como autoconhecimento, criatividade, 
comunicação, colaboração e consciência 
coletiva. É por isso que a diversidade se 
tornou tão fundamental, por exemplo. Gru-
pos formados por pessoas com diferentes 
formações, pensamentos, etnias e gêneros 
tendem a ser mais abrangentes e criativos na 
forma de pensar seus produtos e serviços e 
também de se relacionar com seus consumi-
dores. Uma empresa com cultura e valores 
mais humanizados norteia as preferências 
dos clientes e a rotina dos colaboradores, o 
que resulta em simpatia (interna e externa) 
e fidelização à marca.

Listei algumas boas práticas que o mer-
cado e seus especialistas vêm debatendo 
sobre como usar a criatividade para alcançar 
o sucesso humanizado, tema que inclusive 
norteia discussões e eventos sobre o futuro 
neste ano, como o Zendesk On Air.

1. Exercite o músculo da criatividade
Sim, a criatividade é o novo MBA. Para 

exercê-la nas equipes, é importante buscar 
referências que se conectam com as pessoas 
no dia a dia, pois são elas que inspiram a 
inovação. Isso é importantíssimo, já que 77% 
dos CEOs consideram difícil encontrar as 
habilidades de criatividade e inovação de 
que precisam, segundo estudo da PwC. Os 
principais skills que os líderes mais procu-
ram são solução de problemas, liderança, 
adaptabilidade e criatividade – acima de 
conhecimentos técnicos como tecnologia, 
matemática, ciência e engenharia.

2. Encontre seu momento criativo
É comum ter um momento do dia em 

que a criatividade salta à flor da pele. Esse 
é um dos elementos do tripé da motivação 
criativa: autonomia, domínio e propósito. 

Todos eles precisam fazer parte de ambientes 
que favoreçam a ebulição de novas ideias, 
tornando esses lampejos mais recorrentes 
e produtivos. Enquanto a autonomia envol-
ve aproveitar as horas mais criativas (que 
pode ser tarde da noite ou bem cedinho), o 
domínio é o que faz uma equipe desejar ter 
uma performance melhor. Já o propósito é a 
busca constante por fazer algo maior do que 
nós mesmos.

3. Procure dar risada
Um ambiente de trabalho mais bem-

-humorado e divertido é um campo fértil 
para a criatividade, e une CEOs a estagiários, 
gerando confiança, persuasão e engajamento. 
Ambientes de trabalho lúdicos, que permitem 
o movimento, estimulam a criatividade e o 
pensamento fora da caixa.

4. Busque pessoas diferentes de você
Garantir a circulação de inúmeras opiniões 

e visões de mundo, vindas de profissionais 
tão diferentes uns dos outros, dá acesso a 
um mundo muito mais amplo de conexões e 
soluções criativas. Se por um lado o medo é 
o grande inimigo da criatividade em muitas 
organizações que ainda impõem barreiras para 
seus colaboradores, empresas inovadoras po-
dem registrar, por exemplo, a implementação 
de 10 mil novas ideias por ano, que geram 
economia de tempo e dinheiro. Pessoas que 
não conseguem se desvencilhar de um pensa-
mento linear costumam ter mais dificuldade 
para encontrar soluções criativas.

5. Seja ousado
Assumir riscos para implementar novas 

maneiras de satisfazer os clientes, inclusive 
com ideias jamais testadas anteriormente, 

se tornou mais comum entre as empresas. 
A chamada “cultura do erro” dá liberdade 
para que organizações testem diversos ca-
minhos até encontrarem um que seja ideal. 
A digitalização acelerou essa mudança de 
mentalidade, a fim de entregar o que as 
pessoas precisam hoje, porém de uma for-
ma melhor, mais ágil e com menos atritos. 
Por isso, é tão importante acompanhar as 
movimentações do mercado e novas tendên-
cias e necessidades tecnológicas. Não é à 
toa que a colaboração para atingir isso tem 
sido mais remota, multicanal e ininterrupta, 
bem de acordo com as preferências atuais 
dos clientes.

6. Comece tudo de novo
Rever os planos é algo que deve se tor-

nar mais frequente, não importa qual seja 
o estágio de cada negócio na jornada da 
digitalização – seja para se manter à frente 
da concorrência nessa corrida tecnológica 
ou para eliminar o atraso nesse quesito. 
Mas qualquer ajuste de rota precisa ter no 
centro o cliente que, assim como outros 
aspectos da vida, está sempre em evolução. 
Ter a capacidade de gerenciar esse relacio-
namento de forma contínua e personalizada 
é o mínimo que pode ser feito para conhecê-
-lo, entregar as experiências que procuram 
e transformá-los em multiplicadores de 
mensagens. Pessoas que compartilham dos 
mesmos valores defendidos pelas marcas 
que consomem tendem a se identificar de 
forma mais autêntica e genuína. Rever os 
planos à luz desse pensamento é chave para 
a competitividade de qualquer organização.

(Fonte: Sergio Pedroso, gerente sênior de Public 
Relations e Comunicação da Zendesk para a 

América Latina).

Use a criatividade para humanizar as experiências
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Microsoft Partner of The Year 2021 para a América Latina e região do 
Caribe na categoria Project and Portfolio Management. O reconheci-
mento é uma homenagem concedida pela fabricante a seus principais 
parceiros no mundo que demonstraram excelência em inovação e 
implementação de soluções para clientes com base na tecnologia Mi-
crosoft. Além de ser a vencedora na região, a Prosperi também ficou 
entre as quatro finalistas mundiais na categoria Project and Portfolio 
Management. As finalistas das diversas categorias são selecionadas de 
um universo de mais de quatro mil candidatas ao prêmio, originárias 
de mais de 100 países do mundo todo (https://prosperiglobal.com).

E - Cursos Rápidos
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. Entre os 
cursos: ‘Prepare e venda: biscoitos e cookies’;  ‘Prepare e venda: bolos e 
bolinhos’; e ‘Prepare e venda: pães artesanais’. Todos os cursos são de-
senvolvidos de acordo com as principais inovações da área e possibilitam 
que o aluno troque experiências e tirar dúvidas em tempo real. Mais in-
formações: (https://www.sp.senac.br/cursos-livres-senac-online-ao-vivo).

F - Prêmio para Escritores
A Amazon e o Grupo Editorial Record anunciam o lançamento da 6ª 
edição do Prêmio Kindle de Literatura, com o aumento do valor a ser 
entregue ao vencedor para R$ 50.000,00, com o objetivo de reconhecer 
autores independentes no Brasil e suas obras literárias. Os escritores 
devem enviar seus romances originais em português usando o Kindle 
Direct Publishing (KDP), a ferramenta de autopublicação da Amazon, 
e incluir #PrêmioKindle em suas palavras-chave durante a publicação. 
Todos os romances serão avaliados em diversos critérios, como criativi-
dade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. Cinco 
finalistas serão selecionados por um painel de jurados qualificados e 
especialistas editoriais e um será reconhecido como vencedor. Saiba 
mais em (https://author.amazon.com.br/).

G - Itens de Inverno
Com a queda nas temperaturas, a procura por produtos específicos 
para o inverno registrou crescimento. Um levantamento realizado pelo 

A - Ensino Integral 
O governo do Estado de São Paulo anunciou a inclusão de 778 escolas da 
rede pública estadual, de 118 cidades, ao Programa de Ensino Integral 
(PEI) a partir de 2022. Com isso, 1.855 escolas no total serão atendidas 
pela iniciativa. A expectativa é beneficiar 387,3 mil novos estudantes de 
ensino fundamental e ensino médio. Com as novas adesões, o PEI estará 
presente em 427 municípios paulistas, em todas as regiões do estado. 
Atualmente, são 437 mil estudantes atendidos em 1.077 escolas, de 309 
cidades. Os investimentos na jornada integral refletem em melhores 
notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) já no 
primeiro ano de implantação do programa. 

B - Talentos da Tecnologia
Os jovens talentos interessados no mercado de tecnologia, que quise-
rem conhecer, online, recrutadores de empresas como B3, Stone, Itaú 
Unibanco, Salt Pay, Eleva, Ômega Energia e Grupo Boticário, têm até a 
próxima segunda-feira (19), para se inscrever gratuitamente no Conexão 
Tech da Fundação Estudar, também conhecido como “match da carreira”, 
que irá selecionar 200 universitários, recém-formados ou em início de 
carreira que terão a oportunidade de conhecer marcas empregadoras e 
participar de interações com os representantes das empresas. O evento 
acontece no dia 18 de agosto. Os interessados precisam se inscrever no 
link (www.napratica.org.br).

C - Líderes Disruptivos
O empreendedor londrinense, CEO da Web Bula, Antonio Eduardo 
Ribeiro, foi um dos cinco finalistas da categoria “Estrategista de Negó-
cios Sustentáveis”, do Globant Awards Digital Disruptors, premiação 
internacional que reconhece líderes da revolução digital. A Globant é 
uma empresa unicórnio de tecnologia, presente em 16 países, que atua 
na transformação de organizações para um futuro digital e cognitivo. O 
Globant Awards se consolidou como um dos prêmios mais relevantes 
do segmento e revela ao mercado as iniciativas mais inovadoras no am-
biente digital. Em 2021, foram mais de 2 mil inscritos do mundo todo. 
Vinte e dois líderes disruptivos foram reconhecidos nos Estados Unidos 
e Canadá, Ásia e Europa, América Latina e Brasil.

D - Partner Of The Year 
A Prosperi, consultoria capixaba em gerenciamento de inovação, por-
tfólios e projetos, conquistou pela sexta vez em dez anos o prêmio de 

Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashback online, 
mostra que o aumento na busca por aquecedores chegou a 300%. De 
acordo com o portal, os valores dos produtos também aumentaram no 
período. Enquanto no início do mês alguns aquecedores eram encon-
trados por cerca de R$ 60, após a queda dos termômetros, os mesmos 
produtos passaram a ser vendidos, em média, por R$ 89,90. Mesmo com 
o preço nas alturas, a procura por aquecedores no mês de junho é a 
maior já registrada no e-commerce este ano. Outros itens em destaque: 
os cobertores, com aumento de 64%, moletons (42%), meias (26%) 
e fondues, que tiveram 400% de aumento. Mais informações: (www.
cuponomia.com.br).

H - Idiomas e Cultura
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. Com duração de 
um semestre, os cursos ofertados são: Japonês básico; Espanhol 
básico, intermediário e 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: 
Oficina de Kpop; Bebida é cultura; Planejamento financeiro de 
microempresas; Empreendedorismo; Simulações da ONU; Como 
compostar; Crie sua marca pessoal; Introdução à inteligência emo-
cional, entre outros. Inscrições e mais informações no site: (https://
associacaoshare.com.br).

I - Produtos Orgânicos
O Sebrae desenvolve uma série de iniciativas para auxiliar os mi-
cro e pequenos negócios do segmento de produtos de orgânicos a 
impulsionar seus resultados. Nas unidades estaduais e regionais, a 
instituição oferece projetos e atividades de atendimento que auxiliam 
os produtores disponibilizando consultorias técnicas para adequação 
às normas e a certificação. Além disso, ainda disponibiliza soluções 
que ajudam a agregar valor, como desenvolvimento de marca, 
embalagens, transformação da produção e acesso a mercados por 
meio de rodadas de negócios, feiras e eventos comerciais. Outras 
informações no site: (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
cursosonline).

J - Cash Flow Story
Seis meses depois de chegar ao Brasil, a solução “Cash Flow Story” – 
tecnologia da Austrália aplicada na gestão financeira das organizações 
– agora conta com versão em português. O anúncio é do Roit Bank, 
startup brasileira responsável por trazer ao país o robô australiano. 
A Cash Flow Story – ou CFS, sigla pela qual é conhecida – integra o 
conjunto de soluções em TI oferecidas pelo Roit Bank no mercado 
nacional. A tecnologia é utilizada em mais de 90 países, por médias 
e grandes corporações. É das mais admiradas soluções nas áreas de 
gestão contábil, fiscal e financeira. Saiba mais em: (https://roit.ai/) e 
(www.cashflowstory.com).

A importância da 
presença das marcas 

nas redes sociais

A publicidade, mais 
do que nunca, está 
muito presente nas 
redes sociais

Recentemente o Ins-
tagram anunciou que 
a ferramenta reels 

vai aceitar anúncios, sendo 
uma boa oportunidade para 
as empresas brasileiras, já 
que encontrar novas manei-
ras de promover marcas e 
produtos são sempre bem-
vindas, principalmente com 
os recursos disponibilizados 
nas redes sociais de forma 
gratuita.

Segundo pesquisa da Opi-
nion Box, sobre hábitos de 
Instagram dos brasileiros, o 
Brasil é o segundo país em 
número de usuários de Ins-
tagram, atrás só dos Estados 
Unidos. E 82% seguem 
alguma marca ou empresa. 
De fato, esse é um bom lugar 
para atingir mais usuários 
que vão contribuir para o 
crescimento da sua marca 
e com formatos inovadores 
e criativos. 

Comportando vídeos de 3 
a 30 segundos diretamente 
dentro do aplicativo, o reels  
funciona de uma maneira 
que naturalmente já o des-
taca: no aplicativo existe um 
atalho exclusivo para que o 
usuário explore os vídeos do 
reels, permitindo assim que 
ele chegue a uma base maior 
de usuários, conquistando 
pessoas que ainda não co-
nhecem a sua marca. 

Com essa nova proposta, 
existem inúmeras van-
tagens para as marcas e 
empresas mergulharem 
nessa nova ferramenta. Por 
ser nova na plataforma, os 
algoritmos do Instagram 
trabalham para que o reels 
atinja ainda mais usuários 
do que os outros formatos 
(como os posts estáticos), 
tendo um maior alcance de 
público. 

Sendo um conteúdo cur-
to e criativo, eles acabam 
gerando automaticamente 
mais engajamento. As pes-
soas comentam e compar-
tilham os que acham inte-
ressante ou se identificam, 
tendo grandes chances de 
se tornar um vídeo viral, que 
acaba percorrendo grupos e 
até mesmo aparecendo em 
outras redes sociais.

Além disso, estamos em 
uma era em que a conexão 
sincera e objetiva com o 
público se torna cada vez 
mais importante. Por isso, 
fazer parte das trends 
do momento com vídeos 
descontraídos, é essencial 
que as marcas falem a lin-
guagem do público e fiquem 
cada vez mais presentes na 
memória. 

Caso a marca não tenha 
pessoas para aparecer e 
gravar os vídeos, podem 
procurar influenciadores 
digitais do seu nicho para 
isso. Eles já têm uma desen-
voltura para esse formato e 
com certeza são uma ótima 
opção para comunicação 
com o público final.

Desse modo, se o público 
for adepto das redes sociais, 
com certeza ele estará 
consumindo conteúdos no 
reels. A novidade é uma 
grande oportunidade de sair 
na frente da concorrência. 
Manter-se atualizado é o 
segredo para que consiga 
aproveitá-la a favor da 
empresa, além de contar 
com auxílio de uma equipe 
especializada. Prezar por 
uma equipe com pessoas 
mais jovens também é mui-
to vantajoso, já que esse 
público costuma ser bem 
atualizado das novidades 
desse universo tão amplo 
que é a internet. 

(*) - É diretora executiva da Ecco, 
agência de publicidade formada com 

o intuito de empoderar marcas por 
meio da criatividade 

(www.agenciaecco.com.br).

Isis Vasques (*)
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Maioria ainda 
teme aumento 
do desemprego

A recente aceleração do 
processo de vacinação contra 
a Covid-19 ainda não foi sufi-
ciente para reverter as expec-
tativas dos brasileiros sobre o 
desempenho da economia e de 
sua própria condição financei-
ra. Permanecem apreensivos e 
temem o aumento do desem-
prego, da inflação e das taxas 
de juros. 

Levantamento da segunda 
edição do Radar Frebaban mos-
tra que metade dos entrevista-
dos (52%) não acreditam que 
a situação financeira pessoal se 
recupere ainda esse ano e cerca 
de dois terços dos entrevistados 
(68%) não acreditam que a 
economia brasileira se recupere 
ainda esse ano. “Os números do 
levantamento estão melhores 
se comparados aos de março 
de 2021, mas o brasileiro ainda 
mostra apreensão quanto à 
economia”, diz Isaac Sidney, 
presidente da Febraban. 

 “Esse cenário mostra que 
ainda precisamos perseverar 
nas reformas estruturais e na 
melhoria do ambiente econô-
mico no país”. Realizada no pe-
ríodo de 18 a 25 de junho, com 
3 mil entrevistados em todas as 
cinco regiões do país, o Radar 
Febraban avaliou a evolução da 
expectativa dos brasileiros (AI/
Febraban).

A atividade econômica 
brasileira registrou queda 
em maio deste ano, de acor-
do com dados divulgados 
hoje (14) pelo Banco Cen-
tral (BC). Até fevereiro, o 
Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central 
(IBC-Br) vinha apresen-
tando crescimento após os 
choques sofridos em março 
e abril do ano passado, em 
razão das medidas de iso-
lamento social necessárias 
para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19. Nos 
últimos três meses, já hou-
ve variações, com recuos 
em março e maio.

O IBC-Br, dessazonaliza-
do (ajustado para o perío-
do), apresentou recuo de 
0,43% em maio de 2021 em 
relação a abril. Já na com-
paração com maio de 2020, 
houve aumento de 14,21% 
(sem ajuste para o perío-
do, já que a comparação 
é entre meses iguais). No 
acumulado em 12 meses, 
o indicador também ficou 
positivo, em 1,07%.

Com os resultados, o 

No acumulado em 12 meses, 
o indicador ficou positivo em 1,07%.

Maior alta ocorreu nos serviços prestados às famílias: 17,9%.

Após dois meses se-
guidos de resultados 
positivos, o setor acu-

mula alta de 2,5%, mas ainda 
insuficiente para recuperar 
as perdas de 3,4% em março. 

Embora apresente sinais 
de aquecimento na maior 
parte dos seus segmentos de 
atividades, ainda está 11,3% 
abaixo do recorde histórico 
de novembro de 2014. 

No ano, o setor acumula 
alta de 7,3% e, nos últimos 
12 meses, queda de 2,2%. 
Os números fazem parte 
da pesquisa divulgada pelo 
IBGE. A primeira vez que 
o segmento voltou ao pata-
mar antes da pandemia foi 
em fevereiro de 2021, quan-
do alcançou um patamar 
1,2% acima do registrado 
em fevereiro de 2020, mês 
que antecedeu o início das 
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Setor de serviços cresce 
1,2%, diz pesquisa do IBGE
O volume de serviços cresceu 1,2% em maio. Com o resultado, pela segunda vez este ano, ele superou 
o nível em que se encontrava antes da pandemia da Covid-19: 0,2%

tiveram crescimento em 
maio. Um dos destaques foi 
o segmento de transportes, 
serviços auxiliares aos trans-
portes e correio, com alta de 
3,7%. A maior alta dentre 
todas as atividades ocorreu 
nos serviços prestados às 
famílias. Avanço de 17,9%. 
Foram também destaque no 
mês, embora tenham menor 
peso (5,6%) no índice.

Entre as unidades da fede-
ração, quase todas, ou seja, 
23 de 27, tiveram expansão 
no volume de serviços em 
maio de 2021 em relação 
a abril. O impacto mais 
importante nos locais que 
registraram taxas positivas 
em maio foi em São Paulo, 
com alta de 2,5%. Essa é a 
localidade que tem maior 
peso no índice geral (45 
pontos percentuais) (ABr). 

medidas de isolamento 
social.

O gerente da pesquisa, 
Rodrigo Lobo, informou que 
o setor vinha mostrando boa 
recuperação, mas em março, 
com um novo agravamento 
do número de casos da 
Covid-19, governadores e 
prefeitos de diversos estados 

e cidades voltaram a adotar 
medidas mais restritivas, 
afetando o funcionamento 
das empresas de serviços. 
“Em abril e maio essas medi-
das começam a ser relaxadas 
e o setor volta a crescer”, 
explicou.

Três das cinco atividades 
analisadas pela pesquisa 

Atividade econômica teve queda 
de 0,43% em maio

IBC-Br atingiu 139,11 pon-
tos. O índice é uma forma 
de avaliar a evolução da 
atividade econômica brasi-
leira e ajuda o BC a tomar 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic, definida 
atualmente em 4,25% ao 
ano. O índice incorpora in-
formações sobre o nível de 
atividade dos três setores 
da economia, a indústria, 
o comércio e os serviços 
e agropecuária, além do 
volume de impostos.

O indicador foi criado pelo 
Banco Central para tentar 

antecipar, por aproxima-
ção, a evolução da atividade 
econômica. Entretanto, o 
indicador oficial é o Pro-
duto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços 
produzidos no país), calcu-
lado pelo IBGE. Em 2020, 
o PIB do Brasil caiu 4,1%, 
totalizando R$ 7,4 trilhões. 
Foi a maior queda anual da 
série do IBGE, iniciada em 
1996 e que interrompeu o 
crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, 
quando o PIB acumulou 
alta de 4,6% (ABr).



A transformação 
organizacional da 

indústria 4.0
Os movimentos 
transformacionais 
da quarta revolução 
industrial não 
param de acontecer

A transição energé-
tica, a adoção de 
tecnologias emer-

gentes da indústria 4.0, 
mobilidade urbana, ci-
dades inteligentes e a 
própria transformação 
digital impactam nossas 
vidas pessoais e, conse-
quentemente, refletem 
nas organizações.

A indústria 4.0, materia-
lizada pela adoção massiva 
de tecnologias emergentes 
aplicadas na área indus-
trial das empresas, visa 
a excelência operacional, 
uma manutenção pres-
critiva, melhor eficiência 
energética e promove a 
conectividade entre os 
equipamentos e sistemas, 
potencializando o uso 
estratégico dos dados. Al-
gumas dessas tecnologias 
mais adotadas são o IoT 
ou IIoT, drones, realidade 
virtual, realidade aumen-
tada, cloud computing, 
digital twin, impressão 3D, 
entre outras.

As soluções utiliza-
das para implementar 
o conceito de Indústria 
4.0 produzem mudanças 
significativas na maneira 
como os profissionais 
executam suas tarefas, 
mas não chegam a trans-
formar as organizações 
como um todo. De fato, as 
tornam mais eficientes e 
competitivas, entretanto, 
as dimensões culturais e 
os valores estruturantes 
da organização impactam 
diretamente no êxito da 
estratégia de transforma-
ção digital.

Para uma transforma-
ção organizacional, há 
de se atuar na cultura 
e nos processos junta-
mente com a adoção das 
tecnologias emergentes 
da indústria 4.0. A trans-
formação organizacional 
acontece com a execução 
da transformação digital, 
onde tecnologia, proces-
sos e cultura organizacio-
nal estão alinhados para 
gerar novos modelos de 
negócios e criar fontes de 
monetização. 

Isso requer que a es-
trutura organizacional se 
adeque ao uso massivo das 
tecnologias convencio-
nais e emergentes da in-

dústria 4.0, que os proces-
sos sejam otimizados para 
minimizar desperdícios e 
a cultura organizacional 
esteja adaptada para uma 
atuação mais colaborativa 
entre os departamentos 
e uso de ecossistemas de 
inovação aberta.

Não é uma jornada sim-
ples e, justamente por 
isso, a maioria do parque 
fabril na América Latina 
ainda permanece na era 
da Indústria 3.0. Isso co-
labora para que os países 
latino-americanos estejam 
tão mal posicionados no 
Índice Global de Compe-
titividade do International 
Institute for Management 
Development (IMD).

Para alterar este cenário 
e tornar a indústria mais 
competitiva, é importante 
que o setor invista cada 
vez mais em jornadas de 
transformação digital, 
atuando nos três pilares 
fundamentais  (Tecnolo-
gia, Processos e Cultura) 
e nas três dimensões 
organizacionais (Back, 
Middle e Front offices), 
simultaneamente. Enten-
de-se como Back office os 
ativos da área industrial; 
Middle office são os de-
partamentos de suporte 
aos negócios (financeiro, 
RH etc ) e Front office, os 
departamentos que atuam 
diretamente com os clien-
tes (vendas, marketing, 
serviços etc). 

Esta atuação, sustentada 
pela execução de um fra-
mework de transformação 
digital, e o uso de uma 
metodologia que conduz 
de forma estruturada as 
iniciativas que impactam 
toda a organização, desde 
as camadas mais opera-
cionais ao conselho de 
administração, resultarão 
na transformação orga-
nizacional. Quando isso 
ocorre, temos uma trans-
formação extremamente 
positiva para a organização 
como um todo, onde as 
tecnologias da Indústria 
4.0, de fato, atuam como 
habilitadoras para a trans-
formação digital.  

Nesse momento, a orga-
nização estará preparada 
para a garantir seu espaço 
neste contexto da quarta 
revolução industrial em 
que vivemos, e desenvol-
ver vantagens competiti-
vas sustentáveis.

(*) - É Head de Digital Transformation 
da IHM Stefanini Group.

Victor Venâncio (*)
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O setor de turismo tem sido um dos mais afetados no país 
e perdeu mais de 55 bilhões de reais em 2020 por conta 
da pandemia causada pelo novo Coronavírus, de acordo 
com dados da Fecomercio-SP. O faturamento de hotéis 
e pousadas foi 36% menor que em 2019. A boa notícia é 
que aos poucos essa situação tem se normalizado, princi-
palmente graças à vacinação da população e medidas que 
os estabelecimentos têm tomado para conter a Covid-19.

Atualmente, quase 100 países já estão permitindo a en-
trada de brasileiros, como Egito, Emirados Árabes Unidos, 
Bolívia, Suíça e México. No caso dos Estados Unidos, por 
exemplo, ainda é necessário fazer quarentena em algum 
outro lugar antes de entrar no país. Em junho, represen-
tantes dos 27 países da União Europeia (UE) aprovaram 
a entrada de turistas de alguns países, mas o Brasil ainda 
não está liberado. É necessário checar as exigências de 
cada destino antes de viajar.

Uma pesquisa divulgada recentemente pela plataforma 
Booking.com revelou que 81% dos turistas brasileiros de-
sejam viajar dentro do país assim que as restrições forem 
suspensas e 33% planejam ir para lugares mais distantes. 
Mas será que os hotéis e pousadas estão preparados para 
essa demanda? 

Durante esse período de menor movimento, alguns esta-
belecimentos aproveitaram para colocar as manutenções 
em dia e até realizar algumas obras, mas para receber 
os clientes da melhor maneira e ter boas avaliações nas 
plataformas de reserva de hospedagens, oferecer uma 
rede de internet sem fio de qualidade é essencial, inde-
pendentemente se o hóspede está passeando ou viajando 
a trabalho. 

De acordo com os dados do Booking.com, ter wi-fi gratuito 
é importante para 80% dos viajantes brasileiros. Porém, é 

Uma das realidades comuns 
a quem vende imóveis em 
áreas pertencentes à União, 
principalmente quem mora 
perto do litoral, está prestes 
a acabar. Neste mês, está 
previsto o fim das taxas de 
laudêmio e de foro para quem 
se interessar em adquirir o do-
mínio total das propriedades. 
O anúncio foi feito no início 
de junho pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Nas próximas 
semanas, o Ministério da Eco-
nomia, lançará as propostas 
para a compra do domínio 
total dos terrenos.

A ação começará pelos 
bairros de Copacabana e do 
Leme, no Rio de Janeiro. Se-
gundo a SPU, o programa será 
gradualmente expandido, até 
beneficiar cerca de 600 mil 
imóveis em todo o país até o 
fim de 2022. De acordo com 

Pesquisa realizada pela 
Sovos aponta que o 
setor logístico vem 

trilhando um caminho de 
ascensão, adaptabilidade e 
transformação digital acele-
rada - em especial durante a 
pandemia – no Brasil, crian-
do rotas essenciais não só 
para dar vazão às novas de-
mandas do mercado, como 
para suprir as necessidades 
do novo perfil de consumi-
dor: o digital.

O aumento expressivo do 
e-commerce no país – que 
cresceu 73,88% em 2020 
segundo dados do índice 
MCC-ENET– e o impul-
sionamento estratégico da 
cadeia de suprimentos, que 
se mostrou primordial, por 
exemplo, para o abasteci-
mento de vacinas e insumos 
hospitalares, impulsionou a 
necessidade de renovação 
do setor. E isso mediante 
desafios como isolamento 
social, retração da atividade 
econômica, queda do PIB, 
problemas de infraestrutura 
e, claro, um complexo cená-
rio fiscal. 
	 •	Carga pesada - Para se 

ter uma ideia do peso fis-
cal incidente sobre o seg-
mento logístico no Brasil, 
os impostos consomem 
20% da receita bruta 
das empresas de trans-
portes rodoviários de 

A complexidade da legislação fiscal se apresenta como outro foco 
de atenção para as empresas do setor.

Os benefícios da digitalização 
fiscal para a Logística 4.0

desafios enfrentados pelo 
segmento, incluindo a ne-
cessidade de se reinventar. 
Como se não bastasse a 
alta carga tributária apli-
cada sobre toda a cadeia 
produtiva, a complexidade 
da legislação fiscal do país 
também se apresenta como 
outro foco de atenção para 
as empresas do setor se 
manterem em conformi-
dade fiscal. 

Soluções tecnológicas, 
como a digitalização dos 
impostos, surgem como 
alternativa para mitigar 
possíveis problemas com o 
Fisco, bem como economi-
zar tempo e dinheiro nos 
processos fiscais”, comenta 
Paulo Zirnberger de Castro, 
country manager da Sovos 
Brasil. 

De acordo com o executi-
vo, a tendência é que a migra-
ção para o digital continue 
no cenário pós-pandêmico, 
com maior investimento em 
um planejamento tributário 
que reúna inteligência fiscal 
e tecnologia de ponta para 
automatizar processos, tais 
quais o cálculo e determina-
ção de impostos, geração de 
obrigações fiscais e acom-
panhamento em tempo real 
das mudanças na legislação 
tributária. - Fonte e mais 
informações: (https://sovos.
com.br). 

“O crescimento exponencial do setor logístico durante a pandemia evidenciou também os desafios 
enfrentados pelo segmento, incluindo a necessidade de se reinventar..."
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carga – que respondem 
por mais de 60% desse 
mercado no país. Dados 
do Instituto de Logística 
e Supply Chain indicam 
que o custo logístico no 
Brasil representa cerca 
de 12,3% do PIB na-
cional e cerca de 7,6% 
da receita líquida das 
empresas, considerando 
transporte, estoque e 
armazenagem. 

  Já entre os tributos que 
mais incidem sobre as 
empresas de transpor-
te, os três principais 
são: ICMS, contribuições 
previdenciárias e PIS/
Confins incidentes so-
bre a receita bruta dos 
negócios, de acordo com 
a Confederação Nacional 
dos Transportes.

	 •	Rotas alternativas - 
Considerando que as 
empresas brasileiras 
gastam, em geral, mais 
de duas mil horas anuais 
com questões tributá-
rias, quase três meses 
de força de trabalho são 
gastos com um processo 
que pode ser automati-
zado. Segundo a Sovos, a 
digitalização de impostos 
é capaz de gerar uma 
economia de até 5% na 
carga de tributos e de 
compliance fiscal das 
empresas, atualmente 
em torno de 34% no 
Brasil.

“O crescimento expo-
nencial do setor logísti-
co durante a pandemia 
evidenciou também os 

Hotéis se preparam 
para a retomada do turismo

imprescindível que ela seja rápida e que funcione em todo 
o estabelecimento e não apenas nas áreas comuns. E para 
que os hotéis estejam preparados, a Zyxel, multinacional 
taiwanesa especializada em soluções de conectividade 
e redes corporativas, possui uma linha de access points 
empresariais que atendem muitos usuários conectados ao 
mesmo tempo e sem perder qualidade de acesso, além de 
serem de fácil gerenciamento/configuração.

“Hoje em dia não basta mais ter uma boa localização, 
oferecer quartos confortáveis, opções de lazer e café da 
manhã saboroso. Ter uma rede de wi-fi potente é um item 
obrigatório e a Zyxel possui diversos equipamentos para 
esse tipo de estabelecimento e revendedores preparados 
para oferecerem as melhores opções para cada caso”, co-
menta Arnaldo Mapelli, gerente comercial da Zyxel Brasil. 
- Fonte e mais informações, acesse (www.zyxel.com.br).

Pesquisa revela que 81% dos turistas brasileiros desejam viajar 
dentro do país.

pi
xa

ba
y

O fim da taxa de laudêmio cobrada de imóveis em terrenos da União
o órgão, a transferência dos 
terrenos para os proprietá-
rios privados injetará até R$ 
110 bilhões em direitos de 
propriedade na economia, 
com a mudança no regime de 
contabilização dos imóveis.

Pelos contratos de foro, o 
ocupante detém 83% do imó-
vel. Com a remição, poderá 
adquirir os 17% restantes, 
com desconto de 25% para 
quem fizer o pagamento à 
vista. No caso das terras de 
Marinha, essas cobranças se 
baseiam em uma lei de 1831. 
Na ocasião, o Império definiu 
que as Terras de Marinha 
correspondem a uma faixa 
de 33 metros a partir da pre-
amar (nível máximo da maré 
alta). Os terrenos podem ser 
ocupados, mas pertencem 
parcialmente ao governo para 
garantir a defesa nacional 

valor do imóvel. A cobrança 
é feita apenas uma vez e não 
incide em caso de doação ou 
de transmissão por herança. 

O laudêmio não anula a 
cobrança de Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), que também deve 
ser quitado antes do registro 
da escritura do imóvel. Paga 
todos os anos, a taxa do foro 
incide sobre terrenos cujos 
titulares se encontravam nas 
terras antes da demarcação 
e equivale a 0,6% do valor 
atualizado do imóvel.

Existe outra modalidade 
de moradia em terrenos da 
União. Nos contratos de ocu-
pação, o morador não tem ne-
nhum domínio sobre o imóvel, 
com a União detendo 100% da 
posse. Apenas paga uma taxa 
anual de 2%, para contratos 
até 30 de setembro de 1988, 

ou de 5%, para contratos após 
essa data.

A diferença principal entre 
os contratos de foro e de 
ocupação está no momento 
da demarcação. Nos contra-
tos de foro, os titulares se 
encontravam nas terras antes 
da União demarcar o terreno 
como dela. Nos contratos 
de ocupação, a área estava 
desocupada quando foi con-
siderada da União, com a SPU 
cedendo o uso do terreno 
mediante contrato. No caso 
da ocupação, a SPU também 
permitirá aos usuários mani-
festar o interesse pela compra 
do terreno. O sistema de 
Proposta de Manifestação de 
Aquisição (PMA) deverá ficar 
pronto em outubro, segundo 
o Ministério da Economia, e 
poderá beneficiar até 300 mil 
imóveis nessa situação (ABr).

A ação começará pelos bairros de Copacabana e do Leme, 
no Rio de Janeiro.
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e o livre acesso ao mar pela 
população.

No entanto, a cobrança 
muitas vezes foi feita em 
terrenos a até 80 metros da 
linha da maré alta, afetando 
bairros inteiros de cidades 
litorâneas. Atualmente, cerca 
de 300 mil imóveis em todo 

o país estão sob o regime de 
foro. Ao fazer a remição, o 
proprietário ficará livre das 
taxas de laudêmio, de ocu-
pação e do foro anual. No 
entanto, o que são essas ta-
xas? Cobrada na venda de um 
imóvel em terreno da União, 
o laudêmio equivale a 5% do 
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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.  

 
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.  

 
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.  

C A Camachioni Participações Ltda. - CNPJ/MF n° 39.841.462/0001-77 - JUCESP nº 3523658124-3
Ata de Reunião de Sócio Quotista

Aos 06/01/21, às 10hs., na sede, com a totalidade. 3. Mesa: Presidente da Mesa: Carlos Alberto Machioni; Secretário da Mesa: Orlando 
Rodrigues de Souza. Deliberações Unânimes: (a) Rerratificar o capital social da Sociedade, para o valor de R$ 120.000,00, divididos em 
120.000 quotas no valor nominal de R$1,00, considerando que houve a aquisição por instrumento de compra e venda do imóvel matrícula nº 
4.091, de ordem livro nº 2, do Registro Geral do Oficial de Registro de Imóveis de Juquiá/SP, Sítio Jaboticaba, código INCRA: 641.057.019.992-2, 
código SNCR: 6410570199922. (b) O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 
120.000,00, divididos em 120.000 quotas no valor nominal de R$1,00 cada, assim distribuídas entre o sócio: Sócio Único - Percentual 
% - Quotas - Valor R$: Carlos Alberto Machioni - 100 - 120.000 - R$120.000,00; Total - 100 - 120.000 - R$120.000,00. Nada mais.

1. CONTEXTO OPERACIONAL: 1.1. ORIGEM DAS RECEITAS: A Organização de Saú-
de com Excelência e Cidadania - OSEC constitui suas receitas, conforme seu estatuto 
social, mediante: a) auxílios, donativos, subvenções e doações que lhe forem feitas por 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas de locações de bens próprios; c) 
rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas: d) indenizações, 
juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimentos 
prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. ORIGEM 
DAS DESPESAS: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC consti-
tui e registra suas despesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da seguinte forma: 
a) Pelo custeio e manutenção de suas unidades; b) Gastos de administração e outros 
eventuais, bem como conservação, melhoria e ampliação do seu patrimônio; c) Benefícios 
concedidos a título gratuito, que importem encargos para o patrimônio social. 2. APRE-
SENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis 
foram concluídas e autorizadas pela Administração para divulgação em 18 de Maio de 
2020, sendo elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, 
considerando também os aspectos a serem observados por entidades sem finalidade 
de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros apro-
vada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e em observação 
à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada 
pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem 
pertinentes e aplicáveis seus preceitos, incluindo a legislação societária. 3. RESUMO 
DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As principais políticas contábeis aplicadas 
na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas polí-
ticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 3.1. Reconheci-
mento das despesas e receitas - As despesas e receitas são reconhecidas, respeitando 
o Princípio da Competência, exceto as doações que são registradas no momento do 
efetivo recebimento. As receitas são registradas somente quando há aumento nos bene-
fícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminuição no passivo 
e quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas. 3.2. Estimativas contábeis - A 
elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-TG-1000 requer 

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em Reais, centavos omitidos
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As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

ATIVO 2020 2019
 
CIRCULANTE 1.329.115 1.092.074
Caixa e equivalentes (nota 3.5) 1.905 1.089
Créditos a receber (nota 3.7) 1.278.218 1.043.476
Estoques (nota 3.8) 46.287 44.959
Despesas Antecipadas (nota 3.6) 2.706 2.550
 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 59.977.005 60.913.149
Depósitos e cauções (nota 3.9) 568.019 568.366
Tangível líquido (nota 3.10) 56.873.627 57.809.424
Intangível líquido  (nota 3.10) 2.535.359 2.535.359

 
 
TOTAL ATIVO 61.306.120 62.005.223

PASSIVO 2020 2019
CIRCULANTE 5.651.475 9.057.004
Salários e encargos sociais (nota 3.12) 30.605 28.413
Férias e encargos sociais (nota 3.12) 948.421 944.776
Fornecedores (nota 3.14) 148.569 147.923
Impostos, taxas e contribuições a pagar (nota 3.17) 235.857 240.099
Outras contas a pagar (nota 3.16) 0 369.231
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 4.288.023 7.326.561
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 69.343.458 89.626.455
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 8.878.876 30.684.467
Contingências trabalhista e fiscal (nota 3.15) 60.460.394 58.938.535
Outras contas a pagar (nota 3.16) 4.188 3.454
PASSIVO A DESCOBERTO (nota 7) (13.688.813) (36.678.237)
Patrimônio social 20.000 20.000
Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968 50.109.968
Déficit Acumulado (87.447.720) (86.120.281)
Déficit/Superávit Exercício 23.628.938 -687.924
TOTAL PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO 61.306.120 62.005.223

 2020 2019
 RECEITAS OPERACIONAIS 19.213.541 20.836.775
 Com atividades de saúde 16.289.816 18.186.100
 Com convênios 16.289.816 18.186.100
 Outras receitas 2.923.725 2.650.675
 Com locações 1.046.854 775.785
 Com renúncia fiscal (nota 6.1) 520.100 568.857
 Gratuidades (nota 6.3) 1.296.771 1.246.034
 Trabalho voluntário (nota 8) 60.000 60.000
 DESPESAS OPERACIONAIS (4.415.398) 21.524.699
 Pessoal 1.296.771 1.246.034
 Serviços 3.560.828 3.315.136
 Administrativas 7.621.926 5.200.051
 Materiais 381.907 129.164
 Tributárias 32.867 233.845
 Depreciações e amortizações 935.798 953.897
 Despesas financeiras líquidas (20.122.366) 8.571.684
 Com renúncia fiscal (nota 6.1) 520.100 568.857
 Gratuidades (nota 6.3) 1.296.771 1.246.034
 Trabalho voluntário (nota 8 ) 60.000 60.000
 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXE RCÍCIO 23.628.938 (687.924)

 2020 2019
  SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 23.628.938 (687.924)
 RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 23.628.938 (687.924)

 Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Déficit Acumulado Déficit / Superávit Exercício Total
Saldo em 31/12/2018 20.000 50.109.968 (87.565.782) 1.410.296 (36.025.519)
Ajustes de exercícios anteriores - - 35.205 - 35.205
Superávit do exercício - - - (687.924) (687.924)
Resultado do exercício anterior - - 1.410.297 (1.410.297) -
Saldo em 31/12/2019 20.000 50.109.968 (86.120.279) (687.925) (36.678.237)
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5) - - (639.515) - (639.515)
Superávit do exercício - - - 23.628.938 23.628.938
Resultado do exercício anterior - - (687.924) 687.924 -
Saldo em 31/12/2020 20.000 50.109.968 (87.447.718) 23.628.937 (13.688.813)

 2020 2019
 1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
 a) Resultado líquido ajustado 23.925.222 301.178
 (-) Déficit/Superávit líquido do exercício 23.628.938 (687.924)
 (+) Depreciação 935.798 953.897
 (+/-) Ajuste Imobilizado - -
 (+/-) Ajuste de exercícios anteriores (639.515) 35.205
 b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo 
 (Circulante + não circulante) (235.879) 147.065
 (Acréscimo) de Adiantamentos (234.741) 145.054
 (Acréscimo)/Decréscimo de Outros Créditos - -
 (Acréscimo)/Decréscimo de Estoques (1.328) (6.808)
 (Acréscimo)/Decréscimo de Despesas antecipadas (157) (192)
 (Acréscimo)/Decréscimo de Depósitos e Cauções 347 9.011
 c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo 
 (Circulante e não circulante) (23.688.527) (389.527)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Parcelamento 
 de impostos - não circulante (21.804.857) 866.279
 Acréscimo/(Decréscimo) de Parcelamento
  de impostos - circulante (3.038.538) 2.407.475
 Acréscimo/(Decréscimo) de Provisão
 para contingências trabalhistas 1.521.859 (3.933.677)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Processos Trabalhistas - -
 Acréscimo/(Decréscimo) de Impostos, taxas e contribuições (4.242) 4.119
 Acréscimo/(Decréscimo) de Fornecedores 646 39.010
 Acréscimo/(Decréscimo) de Salários e encargos sociais 2.192 3.123
 Acréscimo/(Decréscimo) de Provisão férias e encargos sociais 3.645 (30.493)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Outras contas a pagar (369.231) 254.637
d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c) 816 58.717
 2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos - (58.575)
 (-) Aquisições, ajuste e estorno de Imobilizado e Tangível - (58.575)
 (+/-) Baixas e estorno de Imobilizado - -
 3) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 ) 816 142
 Caixa e equivalentes no caixa no início do período 1.089 947
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.905 1.089
Variação Disponível 816 142

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais, centavos omitidos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Valores expressos em Reais, centavos omitidos

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (passivo a descoberto) Valores expressos em Reais, centavos omitidos

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais, centavos omitidos

o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da 
administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, 
áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou 
estimativas significativas para as demonstrações contábeis. 3.3. Ativo Circulante: O ativo 
circulante está demonstrado pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, das cor-
respondentes provisões para reduções ao valor recuperável. 3.4. Moeda funcional e de 
apresentação: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que 
é a moeda funcional da Organização. 3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreen-
dem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com 
liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor, que estão registradas pelo 
custo amortizado, ou seja, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos 
até a data do balanço. 3.6. Despesas Antecipadas: Refere-se a seguro a realizar; 3.7. 
Créditos a receber: circulante e não circulante: Compostos por valores de convênios, 
saldos de venda de bens e direitos anteriormente registrados no ativo permanente e de 
contratos de locações; 3.8. Estoques: São avaliados pelo custo médio de aquisição e não 
excedem ao valor de mercado; Estoques 2020 2019
Materiais de Escritório 11.720 14.431
Materiais de Copa e Cozinha - -
Materiais Hospitalares 31.435 25.361
Materiais para Animais e Agrícolas - -
Outros Materiais 3.132 5.166
Totais 46.287 44.959
3.9. Depósitos e cauções: Substancialmente compostos por depósitos judiciais; 3.10. 
Ativo Imobilizado e Intangível: Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição, 
deduzido das depreciações, que são calculadas pelo método linear, conforme as taxas 
de expectativas de vida útil dos bens. A Administração entende que não há indícios de 
desvalorização relevante dos bens que compõe esse grupamento, em decorrência não 
foram feitos ajustes do valor de recuperação do ativo, nos termos do Pronunciamento 
Técnico CPC 01. Durante 2020 houveram adições do imobilizado no grupo dos bens 
intangíveis no valor de R$ 58.575,00.  A depreciação total referente ao exercício de 2020 
foi de R$ 953.986,00  A seguir demonstramos os saldos das contas no final do exercício:

empregados, incluindo as férias vencidas e proporcionais e os encargos sociais corres-
pondentes. 3.13. Parcelamento de impostos: circulante e não circulante: contemplam 
o parcelamento de IPTU e o REFIS IV, conforme tabela abaixo:
 Curto Prazo Longo Prazo Total de 2020 Total de 2019
REFIS IV 1.491,031 1415.714 1.906.745 4.113.432
PERT-PGFN 2.723.800 8.463.162 11.186.961 33.617.462
IPTU 73.192 0 73.192 280.135
TOTAL 4.288.023 8.878.876 13.166.898 38.011.028
3.14. Fornecedores: Compostos substancialmente por contratação de serviços de con-
sultoria e assessoria jurídica e obrigações comerciais cujo total foi de R$ 148.569 em 
2020. No final do exercício social. 3.15. Provisão para Contingências: A OSEC é parte 
em diversos processos de natureza de ordem trabalhistas, cíveis, fiscais e outras exigibili-
dades de âmbito federal que se encontra em diferentes fases processuais.  A Administra-
ção avalia individualmente o risco desses processos com base na opinião dos seus asses-
sores jurídicos, constituindo provisionamento somente quando as perdas são prováveis. 
Natureza Valor da causa Valor provisionado (perdas prováveis)
Trabalhistas 0 5.027.110
Civil 0 55.433.285
Total em R$ 0 60.460.394
3.16. Outras contas a pagar: Refere-se a obrigações e empenhos com órgão governa-
mentais e prestação com serviços médicos de autônomos.
Descrição 2020 2019
Valor não identificado 4.188 3.454
Custas processuais - -
Contas a pagar - 369.231
Convênios médicos - -
Total em R$ 4.188 372.685
3.17. Impostos, Taxas e Contribuições a pagar: Refere-se a impostos retidos sobre 
serviços e folha de pagamento a pagar.
Descrição 2020 2019
Imposto Renda Retido 177.961 179.230
ISS Retido 3.303 3.325
INSS  Retido 26.638 25.310
Pis/Cofins/IR Retido 27.954 32.234
Total em R$ 235.857 240.099
4. COBERTURA DE SEGUROS: A OSEC mantém seguros com a finalidade de atender 
as medidas preventivas cabíveis, em valor considerado suficiente para a cobertura de 
sinistros que possam ocorrer e, por isso, a administração julga que não haverá impedi-
mento e/ou descontinuidade das atividades de saúde e de assistência social da Institui-
ção. 5. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Os ajustes de exercícios anteriores 
identificados em 2020 foram diretamente deduzidos das contas de déficits acumulados 
da entidade, integrante do patrimônio líquido e decorreram substancialmente por erros 
de avaliação de contingências passivas, processos desconhecidos, deficiência dos con-
troles internos no total líquido de R$ 639.515,00 mil. 6. RENÚNCIA FISCAL E AÇÕES 
DE GRATUIDADE: 6.1 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: A OSEC está enquadrada como 
entidade Imune, na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos, conforme artigo 
150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 14º do Código Tributário 
Nacional - CTN. O valor da isenção usufruída frente à COFINS apurada pela Entidade foi 
registrado contabilmente como renúncia fiscal para atendimento das normas contábeis 
vigentes e no exercício de 2020 foi de R$ 520.100 (quinhentos e vinte mil e cem reais) 
6.2. FORMALIDADES COM ÓRGÃOS REGULAMENTADORES: A OSEC tem registro 
no Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS, sob o nº. 0038/SP/99 e 
Organização Social - O.S. pela Prefeitura do Município de São Paulo em 13/08/2007, 
D.O.C. de 16/08/2007, PA - Processo Administrativo nº. 2007.0.206.088-3. 6.3 AÇÕES 
DE GRATUIDADE: A partir do exercício de 2018 a OSEC passou a implementar ações 

de gratuidade (filantropia) por intermédio de ações e projetos próprios, não vinculados à 
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Assim, e mesmo 
sem usufruir da imunidade tributária frente às contribuições sociais (vez que recolheu em 
2020 a integralidade da cota patronal e demais contribuições a cargo do empregador), 
a OSEC realizou  atendimentos durante o ano de 2020 de forma gratuita e, em 2019, 
10.609 atendimentos gratuitos.  O valor das gratuidades concedidas em 2020 somaram 
R$ 1.296.771 em as sistência social, conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos 2020 Participação 2019 Participação
Gratuidades 6.073 100,00% 10.609 100,00%
SUS - - - -
Totais 6.073 100,00% 10.609 100,00%
7. PASSIVO A DESCOBERTO: O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atuali-
zados e compreende a somatória do Patrimônio Social Inicial, acrescido ou decrescido 
dos valores das reavaliações e ajustes de avaliação patrimonial dos superávits ou déficits 
acumulados e do resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2020 apurou um patri-
mônio liquido negativo (passivo a descoberto) da ordem de R$ 12.820.048,00.  Referido 
saldo decorrente do endividamento elevado de contingências legais e tributárias, mas 
que vem sendo reduzido conforme destacado no Plano de Ação adotado pela Adminis-
tração. 8. TRABALHO VOLUNTÁRIO: A Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro 
de 2012, que aprovou a NBC ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, determina 
que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço 
recebido. A OSEC implantou controles internos apurando um valor de R$ 60.000,00 no 
ano de 2019 e em 2020 o valor anual relativo a serviço voluntário foram de R$ 60.000,00. 
9. PLANO DE AÇÃO: Em 2020 a Administração adotou diversas ações saneadoras para 
resgatar o equilíbrio econômico e financeiro, reduzindo o quadro funcional, amortizando 
todos empréstimos, revisando os saldos em aberto de obrigações comerciais antigas e 
prescritas, com fundamento no § 5º do artigo 206 do Código Civil Brasileiro assessorada 
pelo departamento jurídico em confronto com a provisão de contingências e ações de 
cobrança. A manutenção de busca de novas parcerias estratégicas contribuiu significa-
tivamente para redução de gastos com compras e manutenção do negócio, sem deixar 
de atender seus objetivos sociais, materializado através do Convênio celebrado em 20 
de abril de 2016 e publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo (DOM-SP) em 
05 de maio de 2016 entre a OSEC e o Município de São Paulo, conforme processo nº 
2016-0.095.671-4/SMS-G/Assessoria Jurídica/PMSP/SMS/CRS publicado no Diário 
Oficial, no qual a Secretaria Municipal da Saúde assumiu a implementação do Hospital 
Dia Rede Hora Certa, por meio da cessão gratuita do imóvel em que está localizado o 
Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda, tendo vigência prevista de 1º de junho de 2016 
até 31 de maio de 2022. Além disso, a OSEC manteve o Convênio celebrado em 05 
de abril de 2011 e aditivos posteriores com apoio estruturado da UNISA, onde obteve 
exclusividade de campos para estágio e/ou internato aos residentes e estagiários dos 
diversos cursos da área da saúde da Universidade Santo Amaro nas dependências do 
Hospital HEWA, que por sua vez, reembolsará as despesas de manutenção da OSEC.

Odair Vilano - Diretor - Presidente | CPF 101.469.208-30
Regiane Maria Rios Pinheiros - Contadora | CRC1SP269225/O-1

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
A Administradores e Acionistas da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E 
CIDADANIA - OSEC - São Paulo - SP. Opinião com Ressalva. Examinamos as de-
monstrações contábeis da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA 
- OSEC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto 
pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião 
com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ORGA-
NIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com Ressalvas: FALTA DE TESTES DE RECUPERABILIDADE - “IMPAIRMENT”: Não 
apresentação dos testes do valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo 
imobilizado e investimentos: Não nos foram apresentados os testes de valor recuperável 
de ativos “impairment” dos bens do ativo Tangível cujo saldo era de R$ 56.428.966,32 em 
31/12/2020 e Ativo Intangível com saldo de R$ 2.535.358,78 também em 31.12.2020, 
não nos permitindo a análise da recuperabilidade desses ativos nas operações normais 
da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC e a eventual 
necessidade de constituição de provisão. O imóvel matricula nº 160.287 situado a Rua 
Prof.º Eneas de Siqueira Neto nº 340, cujos valores estão transcritos abaixo, encontra-se 
hipotecado em garantia de dívidas tributárias.
Descrição  Taxa anual R$ R$ - Depr. 2020
das Contas Depreciação  Custo Acumulada Líquido
Bens Tangíveis  67.871.240,60 -11.340.274,28 56.530.966,32
Terrenos  35.466.943,56  35.466.943,56
Edificações 4% 32.404.297,04 -11.340.274,28 21.064.022,76
 Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os 
princípios éticos relevantes 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 evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com 
ressalva. Ênfase: 1. Contexto Operacional: As demonstrações financeiras acima referi-
das foram preparadas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a 
uma instituição em atividade normal, as quais pressupõem a realização dos ativos, bem 
como a liquidação das obrigações no curso normal dos negócios. A ORGANIZAÇÃO 
SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC, tem missão institucional de con-

tribuir para a educação e saúde obtendo recursos de: a) auxílios, donativos, subvenções 
e doações que lhe são feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas 
de locações de bens próprios; c) rendas de contratos de parcerias com instituições públi-
cas e privadas: d) indenizações, juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas 
provenientes dos atendimentos prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento 
de suas unidades. São esses recursos que garantem o pagamento das contas a pagar 
(Nota Explicativa n° 1), portanto a entidade é uma empresa privada. Nossa conclusão 
não contem modificação em função deste assunto. 2. CONTINUIDADE OPERACIONAL: 
Comparando 2020 com 2019, constata-se uma melhora nos números de rentabilidade e 
financeiros, apesar de ainda haver um desconforto operacional da OSEC, no exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2020, quais sejam: • Passivo a descoberto em 31.12.2020 - R$ 
12.820.048, com uma redução de 65% (R$ 36.678.237 - R$ 12.820,048 = R$ 23.858.189 : 
R$ 36.678.237 = 65,05%), sendo que em 2019, era de R$ 36.678.237; • Capital Circulante 
Negativo em 2020 - R$ 4.322.360 reduzido positivamente 54,27% (R$ R$ 4.322.360:R$ 
7.964.930, comparado a 2019, que era negativo de R$ 7.964.930; • Superavit do exer-
cício de R$ 24.497.703 em 31/12/2020 e Déficit de R$ 687.924 em 31/12/2019; Outros 
assuntos: Auditoria do exercício anterior: Os valores correspondentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, apresentado para fins de comparação, foram ante-
riormente auditados por nos com relatório datado em 21 de junho de 2020, que conteve 
as seguintes modificações: Não apresentação dos testes do valor recuperável de ativos 
“impairment” dos bens do ativo imobilizado e investimentos: Não nos foram apresentados 
os testes de valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo Tangível cujo 
saldo era de R$ 57.809.424 em 31/12/2019 e Ativo Intangível com saldo de R$ 2.535.359 
também em 31.12.2019, não nos permitindo a análise da recuperabilidade desses ativos 
nas operações normais da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADA-
NIA - OSEC e a eventual necessidade de constituição de provisão. Nos termos da nota 
explicativa nº 3.10, o imóvel matricula nº 160.287 situado a Rua Prof.º Eneas de Siqueira 
Neto nº 340, cujos valores estão transcritos abaixo, encontra-se hipotecado em garantia 
de dívidas tributárias. 
Descrição  Taxa anual R$ R$-Depr. 2019 
das Contas Depreciação  Custo Acumulada Líquido
Bens Tangíveis  67.871.240,60 -10.456.166,95 57.415.073,65
Terrenos  35.466.943,56 - 35.466.943,56
Edificações 4% 32.404.297,04 -10.456.166,95 21.948.130,09
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir, intitulada �Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis�. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com 
os princípios éticos relevantes 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 
com ressalva. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório do auditor: A Administração da entidade é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, e somos requeridos 
a comunicar esse fato. Conforme descrito na seção �Base para opinião com ressalva� 
acima, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre o valor 
contábil dos Estoques, Ativo Imobilizado, Clientes e Fornecedores. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 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 ela-
boração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela-
boração 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 da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades 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 audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  Como parte 
da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da au-
ditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis 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 ob-
tidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da En-
tidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.  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 continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneiras 
compatíveis com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança/administração 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança/administração 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou as-
suntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança/administração, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regu-
lamento tenha proibido divulgações públicas do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente rara, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 11 de maio de 2021. 
TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC 2SP016646/O-4

José Ribamar Tavares Torres da Silva -  CRC 1SP 127013/O-4

Senhores Associados e Membros do Conselho Fiscal: A Administração 
da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC, submete 
a sua apreciação as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, acompanhadas das Notas Explicativas na forma da legis-
lação vigente, em atendimento as disposições legais e estatutárias. 1. IDEN-
TIFICAÇÃO: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC é 
uma associação civil de direito privado, sem objetivos econômicos, com finali-
dade não lucrativa e de prestação de serviços na área de saúde, fundada em 
28/06/1968, com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Cartório 
de 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de 
São Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e cadastros: (a) Utilidade 
Pública Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 010.813/74, fundamenta-
do na Lei nº. 91 de 28/08/1935 e regulamentado pelo Decreto nº. 50.517 de 
02/05/1961 e pelo Decreto de 25/05/1992, publicado no Diário Oficial da União 
em 26/05/1992; (b) Utilidade Pública Estadual, Lei nº. 309 de 08/07/1974, 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 09/07/1974; (c) Utili-
dade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 06/01/1999, Diário Oficial do 
Município de 07/01/1999; (d) Registro no Conselho Estadual de Assistência 
Social - CONSEAS, sob o nº. 0038/SP/99; (e) Organização Social - O.S. pela 
Prefeitura do Município de São Paulo em 13/08/2007, D.O.C. de 16/08/2007, 

PA - Processo Administrativo nº. 2007.0.206.088-3. 2. DAS FINALIDADES: A 
Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC tem por finali-
dades o que segue: a) promover a saúde por meio de parcerias públicas e 
privadas; b) promover a saúde particular, respeitando os termos e condições 
de seu caráter filantrópico, nos termos da lei; c) estimular pesquisas na área de 
saúde, por meio de parcerias públicas e/ou privadas; d) Estimular a educação, 
através de parcerias com Instituições de Ensino que atuem na esfera da saúde; 
e) promover assistência social e filantrópica, em seu sentido lato, diretamente, 
mediante criação de núcleos comunitários, e unidades de assistência à saú-
de, ou supletivamente, por meio de colaboração com entidades já existentes, 
assessorando-as em suas necessidades; f) concorrer para o desenvolvimento 
da solidariedade humana, mediante o aperfeiçoamento do homem e a preser-
vação da Natureza, inspirada nos princípios cívicos, sociais e democráticos; 
g) locação e administração de bens móveis e imóveis próprios; h) outras ati-
vidades de relevante interesse social. 2.1 LEGISLAÇÃO: As Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as orientações contidas na 
Resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002. 3. DO HISTÓRICO: A Organização 
de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC foi fundada em 28 de junho 

de 1968, com objetivo de cumprir seu papel social e, ao longo dos anos, subor-
dinou as suas atividades e ações ao pleno exercício e cumprimento de suas 
finalidades estatutárias vigentes, buscando, em toda a sua história, atender a 
comunidade carente do seu entorno, fazendo parte do cenário da região e par-
ticipando das ações de saúde locais. 3.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS: As ativi-
dades beneficentes desenvolvidas pela OSEC, no decorrer de 2020 e de 2019, 
foram registradas, de forma detalhada, no Relatório de Atividades realizadas. 
4. ESTRUTURA VOLTADA PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE: 4.1. Complexo 
de Saúde Dr. Wladimir Arruda - HEWA é a unidade da OSEC, a qual oferece 
consultas em especialidades médicas, exames diagnósticos e procedimentos 
de baixa e média complexidade, bem como encaminhamento para outras es-
pecialidades médicas via sistema SIGA. O Complexo de Saúde Dr. Wladimir 
Arruda - HEWA, na modalidade de hospital dia, funcionaram em conjunto para 
desenvolvimento das atividades de saúde até junho de 2016, com as seguintes 
unidades: Centro de Saúde Escola Dr. Ananias Pereira Porto - CSE e Hospital 
Escola Dr. Wladimir Arruda - HEWA. O HEWA prestou serviços de saúde de 
alta qualidade, contando com profissionais de alto gabarito, em decorrência, 
principalmente, do convênio mantido com a Universidade de Santo Amaro - 
UNISA, para o desenvolvimento de atividades de internato do Curso de Gradu-
ação em Medicina e de Programas de Residência Médica, além de atividades 

de estágios dos cursos na área de saúde nas atuais dependência do HEWA. A 
estrutura do HEWA engloba parte do prédio e suas dependên cias atendem as 
exigências da Vigilância Sanitária, CRM e COREN, quanto a dimensões, lumi-
nosidade e tratamento de resíduos. A OSEC através do Termo de Cooperação 
celebrado com Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, a partir de junho de 2016 cedeu seu imóvel para instalação de uma 
unidade de Hospital Dia da Rede Hora Certa da SMS/SP. A OSEC, desde 
julho de 2016, exerce suas atividades na área de saúde nas especialidades de 
pediatria, ginecologia e psiquiatria oferecida à população carente do entorno. 
O HEWA realizou o total de 6.073 atendimentos, no ano de 2020, segmentado 
atendimentos em Procedimento Ambulatorial, gratuitamente e sem o respaldo 
de recursos financeiros oriundos do SUS, exercendo a sua vocação de prati-
car a gratuidade em sua atuação, em todas as especialidades ambulatoriais. 
5. AGRADECIMENTOS: A OSEC agradece aos senhores associados e aos 
membros do Conselho Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, 
fornecedores, órgãos públicos, instituições educacionais e financeiras, pela 
parceria e a colaboração, reconhecendo as suas relevâncias para a condução 
dos projetos e continuidade da trajetória da Instituição no exercício de 2020 

A Administração.

   2020  2019
 Taxa Anual Custo Depreciação e Amortização Líquido Líquido
IMOBILIZADO  89.910.298,09 (33.036.671,67) 56.873.626,42 57.809.424,40
Terrenos - 35.466.943,56 - 35.466.943,56 35.466.943,56
Edificações 4 32.404.297,04 (11.340.274,28) 21.064.049,76 21.948.130,09
Benfeitorias Imóveis Terceiros 10 1.146.676,73 (1.146.567,04) 109,69 203,34
Máquinas e Equipamentos 10 8.064.533,94 (7.838.759,82) 225.774,12 265.049,09
Equipto. Médico Cirúrgico 10 1.310.373,61 (1.309.809,27) 564,34 2.964,27
Moveis e Utensílios 10 3.413.721,59 (3.371.504,04) 42.217,55 52.166,65
Obra de Arte 10 8.118,66 - 8.118,66 8.118,66
Veículos 20 353.607,08 (353.607,08) 0,00 0,00
Computadores e Periféricos 20 5.527.172,08 (5.527.172,08) 0,00 0,00
Linhas Telefônicas - 65.848,74 - 65.848,74 65.848,74
Acervo Bibliográfico 10 2.142.567,49 (2.142.567,49) 0,00 0,00
Acervo Radiofônico 10 6.437,57 (6.437,57) 0,00 0,00
INTANGÍVEIS  4.191.190,77 (1.655.831,99) 2.535.358,78 2.535.418,78
Marcas e Patentes 10 97.115,73 (97.115,73) 0,00 60,00
Pesquisa e Desenvolvimento - 2.535.358,78 - 2.535.358,78 2.535.358,78
Software 20 1.558.716,26 (1.558.716,26) 0,00 0,00
3.11. Passivo Circulante: É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorri-
das. 3.12. Salários, Férias e Encargos Sociais: As obrigações salariais e encargos observam a competência e as férias a pagar são constituídas com base na remuneração dos 

Banco Cifra S.A. - CNPJ/ME nº 62.421.979/0001-29 - NIRE nº 35.300.036.646
Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 22 de Junho de 2021

01 - Data, Horário e Local: Aos 22 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sede 
social do Banco Cifra S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). 02 - Convo-
cação e Presença: Dispensada a convocação por estarem presentes todos os Diretores da Companhia, a saber: Mar-
co Antonio Antunes, Eduardo Mazon, Flavio Pentagna Guimarães Neto. E ainda, na presença da Sra. Ana Karina Bortoni 
Dias, indicada para ocupar o cargo de Diretora sem Designação específi ca, conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 19 de abril de 2021, em fase de homologação pelo Banco Central do Brasil, na presente data. 03 - Com-
posição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto e secretariados pelo Sr. 
Eduardo Mazon. 04 - Ordem do Dia: deliberar sobre o encerramento de Agência/Filial localizada em Fortaleza/CE. 05 
- Deliberações: Discutida amplamente a matéria, os Diretores deliberaram pelo encerramento da Agência/Filial situa-
da em Fortaleza/CE, Avenida Santos Dumont, nº 2828, 9º andar, sala 903-Parte, CEP: 60150-161, Aldeota, com registro 
sob o NIRE nº 23900504349 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.421.979/0016-05. Autorizada a Diretoria da Companhia 
a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião da Diretoria, da qual se lavrou a presente ata, em 
forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 22 de junho 
de 2021. Mesa: Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. Diretores Presentes: 
Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e Flavio Pentagna Guimarães Neto. E ainda presente à reunião a Sra. Ana Ka-
rina Bortoni Dias. Confere com a original lavrada em livro próprio. MESA: Flavio Pentagna Guimarães Neto - Presiden-
te e Eduardo Mazon - Secretário. JUCESP nº 322.289/21-0 em 05.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 15 de julho de 20216

RollingCamera_CANVAS

#tenhacicatrizes

Octávio Alves Jr.

Como anda a sua capacidade de 
concentração?

Octávio Alves Jr. 

Nós vivemos um momento desafiador, que co-
loca diante de nós uma série de demandas e 

impulsos que comprometem a nossa capacidade 
de manter o foco e a concentração.

Vivemos hiper conectados, cada aparelho e 
cada aplicativo nos provoca com mensagens 
o tempo todo. O trabalho remoto, exige muito 
do nosso cérebro. Reuniões online são mais 
desgastantes.

Com a acelerada digitalização dos processos 
nas empresas, potencializada pelos efeitos da 
pandemia, cria-se na população um sentimento 
de insegurança com a sua capacidade de gera-
ção de renda. Se não bastasse tudo isto, tem o 
isolamento social, que impacta muito o nosso 
espairecer e os relacionamentos com amigos e 

familiares, dificultando que o nosso cérebro se 
desconecte da realidade.

Tudo isso está colocando à prova a nossa 
capacidade de concentração e foco.

Para me manter eficaz e produtivo, eu in-
corporei na minha rotina algumas táticas para 
preservar o meu cérebro, de maneira a favorecer 
meu raciocínio, capacidade de compreensão, 
concentração e meu foco.

Hidratação – o cérebro gasta muito energia 
para pensar conscientemente e manter o foco, 
estar sempre hidratado ajuda neste processo.

Nuts (castanhas, amêndoas, etc..) – Os “nuts” 
tem compostos que ajudam a química do nosso 
cérebro. Aprendi isto com uma neurocientista 
no MIT.

Respiração – a tensão, estresse e ansiedade 
nos fazem respirar mais rápido e mais curto. 
Procuro então respirar mais profunda e lenta-
mente, isto ajuda a me manter no agora com o 
foco mais afiado.

Técnica pomodoro – na medida do possível eu 
divido o meu dia em blocos de 30 min. Trabalho 
duro e focado por 25 min e descanso 5min. 
Nestes 5min eu me movimento, faço alguma 
atividade motora, que ativa a minha criatividade 
e o meu subconsciente, que me ajuda a conectar 
os pontos no meu cérebro de uma outra forma, 
tive grandes insights assim!!!

Além disto, esses valiosos intervalos de 
descanso dão um tempo para meu cérebro se 
recompor. Pense nisso!!

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Executivo 
internacional com larga experiência em vendas, marketing 

e desenvolvimento de negócios. Master practitioner em 
programação neurolinguística (SBPNL). Alumni do IBGC e 
da Kellogg School of Management. Cursos executivos na 
Sloan MIT School of Management e na Singularity Univer-

sity. Professor convidado nos cursos de pós-graduação da 
FGV. Criador de conteúdos em áudio e vídeo sobre Lider-

ança e Desenvolvimento Pessoal no LideraCast. Trabalhos 
de Expansão de Consciência e xamanismo no Instituto 
Tadashi Kadomoto, Instituto Cambará e O&O Academy.

denominador comum, interessante para ambas as partes. 

Questões financeiras: É preciso definir objetivos, que 
podem transitar entre empreendedores que buscam apo-
sentadoria, com segurança financeira e qualidade de vida, 
e aqueles que pretendem diversificar o patrimônio. 

Analisar com cuidado quais os propósitos financeiros que 
sustentam a decisão da venda de uma empresa é algo que 
certamente deve impactar na forma como será realizada essa 
transação e, principalmente, em quando ela deve ocorrer. 

Obstáculos - Se o negócio não se concretizar, muita 
calma. É relativamente normal. Pacheco lembra que alguns 
obstáculos podem frear as transações. Como exemplo, cita 
empresas que não conseguem levantar e organizar a tempo 
informações contábeis, financeiras, tributárias e trabalhistas. 
O timing também pode impactar no sucesso de um acordo. 
Alguns setores podem estar "frios" no momento da oferta. 

"Isso sem falar em passivos desconhecidos que podem 
ser encontrados durante a etapa de diligência e inviabilizar 
um M&A e na hipótese de comprador e vendedor, seja no 
valuation ou nas condições comerciais, não encontrarem 
um ponto em comum", completa Pacheco. 

Hora da venda - Ao tomar a decisão de vender a empresa 
é hora de promover os preparativos. Uma análise prévia das 
demonstrações financeiras e dos potenciais riscos ajuda a 
identificar o grau de preparação de uma empresa para um 
processo de fusão e aquisição ou captação de recursos. 

Este processo ainda demanda um plano de ação para ga-
rantir um valuation satisfatório, com um acompanhamento 
permanente e a adoção de estratégias de defesa para ajustes 
de EBITDA e potenciais passivos. 

Após a etapa preparatória, vamos ao mercado com a 
definição da melhor lista de compradores e uma tese de 
investimento por tipo de comprador, com um mapeamento 
de sinergias, inclusive. Isso cria uma dinâmica competitiva 
bastante positiva para o negócio. - Fonte e outras informa-
ções: (www.rgspartners.com.br).
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cimento e rentabilidade, maximizando o valor da empresa", 
afirma Hugo Pacheco, sócio da RGS Partners. 

Governança - A necessidade de profissionalização da 
gestão, a dependência de grandes investimentos para conti-
nuar crescendo e até mesmo a busca pelo aperfeiçoamento 
de processos internos são pontos que acabam exigindo uma 
maior e mais eficiente governança. A captação de recursos 
pode ir além dos bancos comerciais, compreendendo sócios 
investidores, dispostos a aportar capital inteligente e co-
nhecimento ao compartilharem o risco com o empresário. 

Há uma série de benefícios, por exemplo, em um apor-
te de um fundo de investimentos. Um aporte de capital 
inteligente permite a profissionalização da gestão e um 
alto padrão de governança, assim como a possibilidade de 
triplicar o valor da empresa em um curto espaço de tempo 

e realizar novas contra-
tações, expansões fabris 
e aquisições. 

Questões societá-
rias - Diferentes visões 
entre sócios sobre o fu-
turo do negócio, a falta 
de sucessão familiar 
ou falecimento inespe-
rado do fundador são 
critérios que acabam 
culminando na venda de 
uma companhia. 

Por mais que tenha-
mos que lidar com ques-
tões sensíveis, é sempre 
importante que este 
processo seja acom-
panhado de perto e 
aconselhado por quem 
tem expertise neste 
mercado, até para que 
vendedores e compra-
dores cheguem a um 

Vender ou não a empresa exige uma reflexão crítica e analítica sobre suas motivações. É um mito achar que as companhias só são 
vendidas quando não estão em boa situação financeira ou se o dono decide se aposentar. 

O aproveitamento de um bom momento de mercado 
para vender uma companhia é uma estratégia que 
ganha cada vez mais espaço entre os brasileiros que 

olham este mercado e enxergam oportunidades de cresci-
mento. A boutique RGS Partners, especializada em fusões 
e aquisições no Middlle Market, aponta para os aspectos 
que costumam embasar a decisão de vender o negócio: 

Mercado - De um lado, ventos favoráveis caracterizados 
pelos movimentos de consolidação tornam alguns setores 
mais competitivos e desafiadores e, de outro, propostas 
tentadoras feitas pelos players consolidadores trazem 
maiores retornos financeiros ao empreendedor por meio 
de uma valorização mais atrativa da empresa. 

"Ao contrário do que ainda pensam muitos empresários, 
várias metodologias são utilizadas hoje para capturar cres-

SINAIS QUE 
PODEM 
INDICAR QUE 
CHEGOU A 
HORA DE 
VENDER SUA 
EMPRESA

ESTRATÉGIA



Digitalização 360° 
dos varejos: um 

caminho sem volta

Grande parte de 
minha vida me 
dediquei ao varejo - 
mais especificamente 
o farmacêutico.

E posso afirmar que 
passei por muitos 
momentos importan-

tes dentro desse setor e, re-
centemente, um ponto que 
vem ganhando fundamental 
relevância é a necessidade 
de digitalização das lojas. 
Assim, abordar esse tema 
de forma aprofundada é 
primordial. 

Ocorre que, na maioria das 
vezes, quando se fala em 
digitalização de comércios, 
independente do setor, a 
ideia que vem à cabeça é 
uma estrutura de e-com-
merce, que certamente 
é importante, mas cobre 
apenas uma parte das pos-
sibilidades relacionadas ao 
tema. Hoje, ao pensar nesse 
assunto é fundamental ter 
a percepção da necessidade 
de um projeto de digitaliza-
ção 360°. 

Como presidente da Fe-
brafar e da Farmarcas (en-
tidades associativistas de 
farmácias) sou um entusias-
ta desse tema, posso afirmar 
que esse processo de digita-
lização em nossas redes teve 
início desde que começamos 
nossos trabalhos no associa-
tivismo. Sempre buscando 
oferecer inovações que 
sejam estratégicas para a 
gestão das lojas em todos os 
seus estágios. 

Exemplo é que hoje temos 
um dos principais progra-
mas de fidelidade do país o 
PEC - Programa de Estra-
tégias Competitivas - que 
atualmente possui mais de 
35 milhões de clientes ca-
dastrados em todo o país e 
que oferece dados de grande 
qualidade aos nossos asso-
ciados e grandes diferenciais 
para os consumidores. 

Mas, fato é que, com o 
início da pandemia, face às 
necessidades do momento, 
esse tema ganhou mais força, 
o que pode ser confirmado 
com a grande corrida para 
que as lojas se adequassem 
ao delivery. Mas, quem 
quis ir além, percebeu a 
necessidade de se adequar 
à transformação digital do 
consumidor. É óbvio que, 
em um primeiro momento, 
isso dá mais trabalho do que 
resultado, pois é preciso 
investir em processos para 

cadastro, aplicativos, siste-
mas, novas metodologias e 
isso não traz um resultado 
de curto prazo. 

No entanto, ao olhar para 
o futuro, quem já iniciou 
esse tipo de ação - como 
estamos fazendo em nossas 
redes - estará mais prepa-
rado do que o concorrente 
para uma nova realidade, 
plantando uma árvore hoje 
para colher lá na frente. Pode 
ser que daqui a cinco anos 
o modelo de negócios seja 
outro, totalmente persona-
lizado, descontos diferentes 
para pessoas diferentes. É 
preciso estar preparando 
para isso. 

Mas, mesmo antes desse 
cenário que atravessamos, 
acredito que digitalização vai 
muito além do consumidor, 
na minha visão, essa tem 
que ser 360°, ou seja, traba-
lhando para possibilitar que 
todos os processos de um 
varejo estejam digitalizados, 
isso, se bem utilizado terá 
um valor imensurável para 
as lojas. 

Tenho uma visão de digi-
talização em vários âmbitos, 
tanto automatizando os 
processos internos para 
ganho de qualidade, quanto 
pelo lado do consumidor, 
digitalizando o processo de 
atendimento, entendendo 
os hábitos de consumo e es-
treitando o relacionamento. 

Para o processo de digitali-
zação 360° realmente ocorra, 
é preciso que se entenda 
todos os processos da ope-
ração, buscando alternativas 
para que a digitalização seja 
realmente ampla e integral-
mente transmitida para as 
lojas. Parto da premissa de 
que o público já é digitalizado 
em variados níveis. Assim, o 
papel da digitalização é se 
adequar aos anseios e necessi-
dades deles para que se tenha 
realmente soluções efetivas. 

Dentro desse conceito, é 
preciso buscar também a 
participação de todos que 
fazem parte dos processos 
e criando assim alternativas 
que são realmente práticas, 
garantindo que a digitali-
zação não seja apenas uma 
teoria, mas sim uma solução 
aplicável e que proporcione 
resultados para todos que 
participam desse avanço. 

(*) - É empresário e atua no varejo 
farmacêutico há mais de 40 anos. 

Atualmente, preside a administradora 
de redes associativistas de farmácias 

Farmarcas  e a Febrafar - Federação 
Brasileira das Redes Associativistas 

e Independentes de Farmácias.

Edison Tamascia (*)

www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 15 de julho de 2021 7

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O contexto em que cada pessoa cresce ajuda a definir os 
valores, crenças e comportamentos. Mas isso não signifi-
ca que ao crescer em uma realidade similar todos sejam 
iguais - cada um vive, sente e reage de uma maneira de 
acordo com as experiências pelas quais passa -, porém, um 
perfil geral pode ser traçado. Esse é o caso das gerações 
denominadas como Z e Millennials. Todos que nasceram 
entre 1980 e 1994 pertencem a Geração Y, mais conhecida 
como Millennials, enquanto a Geração Z é composta por 
aqueles nascidos entre 1995 e 2010. 

Muito diferentes um do outro, cada um tem suas pecu-
liaridades e maneiras de pensar - fazendo com que surjam 
conflitos em alguns momentos e, em outros, interações. 
Os Millennials cresceram em uma realidade já ditada pela 
tecnologia, então sabem se virar muito bem. São resilientes, 
voltados para resultados e possuem espírito empreendedor. 
“Essa geração mostrou a importância de conciliar trabalho 
com o lazer e tempo para a família e amigos, ajudando a 
flexibilizar a jornada de trabalho”, comenta o consultor 
em gestão e planejamento estratégico Uranio Bonoldi. 

Já a Geração Z nasceu em uma realidade ainda mais 
tecnológica e imediatista, na qual cada vez mais foram 
levantadas pautas sociais, étnicas e sobre sustentabilidade. 
“Como resultado são, de maneira geral, poucos pacientes, 
não têm medo de mudança, são ótimos e rápidos em aderir 
a novas tecnologias e vivem nas redes sociais”. 

As características não são absolutas, mas todos os es-
tudos entendem que de fato existem peculiaridades que 
conectam os indivíduos da mesma geração, confirmando 
alguns padrões de comportamento. Tudo isso se mantém 
no ambiente de trabalho - muitas das qualidades das ge-
rações acontecem no âmbito pessoal e profissional. 

Qualquer organização eventualmente vai se deparar 
com diferentes gerações ao longo de sua história, seja 
internamente com os colaboradores ou externamente com 
clientes, fornecedores etc. Uranio afirma que “não adianta 
fugir dessas interações, o importante é aprender com as 
diferenças e com isso criar uma cultura que potencialize 
todas as qualidades das gerações”. 

Conviver com pessoas de diferentes gerações é uma 
oportunidade de se adaptar às mudanças e adquirir novos 
conhecimentos. “A troca entre a Geração Z e Y é importante 
para ambos, o primeiro ajuda a pensar fora da caixa e se 
adaptar, enquanto os Millennials ensinam a ter resiliência 

Diferentes um do outro, têm suas peculiaridades 
e maneiras de pensar.

Myrian Lund (*)

Sim, as mulheres pagam 
mais caro do que os ho-
mens por um produto 

com igual design, função e 
composição, além dos ser-
viços com o mesmo tempo e 
trabalho gastos. Não é uma 
taxa, mas sim um adicional 
para o público-alvo do pro-
duto: as mulheres. 

O Departamento de Defesa 
do Consumidor da cidade de 
Nova York, em 2015, compa-
rou 800 produtos de cinco 
indústrias, em 35 categorias 
de produtos, com rótulos cla-
ros para mulheres e homens, 
e descobriu o custo de ser 
uma consumidora mulher: 
7% a mais para brinquedos 
e acessórios; 4% a mais para 
roupas infantis; 8% a mais 
para roupas para adultos; 
13% a mais para produtos de 
higiene pessoal; e 8% a mais 
para produtos de saúde para 
idosas/domiciliares. 

Das 35 categorias de pro-
dutos analisadas, 30 delas 
tinham preços mais elevados 
para consumidoras femininas. 
E isso ocorre no mundo todo. 
O mais surpreendente é quan-
do se considera o salário das 
mulheres em relação ao dos 
homens e, também, a média 
de vida das mulheres, que é 
mais alta que a dos homens. 

A última estatística de 

Taxa rosa é o termo usado para explicar o sobrepreço incluído 
em produtos destinados ao público feminino.

Por que a mulher paga mais caro que 
o homem pelos mesmos produtos?

Você já ouviu falar da taxa rosa? Esse é o termo usado para explicar o sobrepreço incluído em produtos 
destinados ao público feminino

se preocupar com a sua 
cor (rosa ou azul) ou 
desenho; 

 2) Registrar a sua quei-
xa ou insatisfação - o 
IDEC afirma que, ape-
sar de os fornecedores 
ou fabricantes terem li-
berdade de determinar 
o preço dos produtos, 
é possível questionar 
esse tipo de prática 
de diferenciação de 
preços por gênero. 
A recomendação é 
reunir recibos e notas 
fiscais para comprovar 
a distorção e poder for-
malizar a reclamação 
nos órgãos de defesa 
do consumidor;

 3) Antes de comprar 
produtos, verificar a 
diferença de preços 
e qualidade nos des-
tinados às mulheres, 
comparando-os com o 
preço do mesmo artigo 
masculino.

Estes não são apenas fatos 
interessantes, mas estatísti-
cas de gênero significativas 
que podem auxiliar nas deci-
sões de consumo das mulhe-
res, ajudando a economizar 
e focar diretamente nos 
sonhos e objetivos de vida. 

(*) - É professora do curso de 
Finanças do ISAE Escola de Negócios.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 044/2021; Objeto: 
Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Veículos - 
Entrega das Propostas: a partir de 16/07/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 29/07/2021 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br
- Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Luana Videira de Freitas - Diretora de Licitações e Compras em Substituição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 048/2021; Objeto: 
Registro de preços para contratação de exames de Videonasolaringoscopia - 
Entrega das Propostas: a partir de 15/07/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 28/07/2021 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br
- Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Luana Videira de Freitas - Diretora de Licitações e Compras em Substituição.

gênero divulgada pelo IBGE, 
com base no censo de 2010, 
apurou que as mulheres 
ganham, em média, 32,4% 
menos que os homens, sendo 
que a razão entre rendimen-
to médio delas em relação 
ao rendimento deles, em 
percentual, por faixa etária, 
é de 81,7% (16 a 24 anos); 
69,4% (25 a 39 anos); 63,7% 
(40 a 59 anos); e 63% (acima 
de 60 anos). 

Por sua vez, as tábuas de 
mortalidade no Brasil indi-
cam que a expectativa de 
vida está em 76,6 anos (base 
IGBGE – 2019), sendo que 
para os homens é de 73,1 
anos e as mulheres de 80,1. 
Em síntese, as mulheres 
vivem mais, com salários 
mais baixos, e pagam mais 

caro que os homens pelos 
mesmos produtos com “rou-
pagem” feminina.

Para o IDEC, Instituto de 
Defesa do Consumidor no 
Brasil, não deveria haver 
diferenciação de preços. Até 
mesmo estabelecimentos 
que cobram preços menores 
para mulheres para eventos 
de lazer estão infringindo 
a regra de direitos iguais, 
já que a diferenciação de 
valor fere a igualdade entre 
os gêneros e desrespeita 
a dignidade das mulheres, 
pois as utilizam como ‘iscas’. 
Então, o que nós, mulheres, 
podemos fazer para melho-
rar esta situação?
 1) Optar pelo produto 

mais barato, com a 
mesma qualidade, sem 

Millennials e Geração Z: 
as diferenças no modo de trabalho

e se empoderar - um complementa o outro”, ressalta. 
O desafio é integrar pessoas de eras distintas no coti-

diano do trabalho sem gerar conflitos - “agradar e atrair 
talentos das duas gerações sem perder a identidade da 
organização não é uma tarefa fácil. Os gestores precisam 
entender e conciliar as necessidades para promover um 
ambiente confortável, próspero e produtivo”, finaliza Ura-
nio, ex-CEO da Fundação Butantan que além de escritor, 
é professor do Executive MBA da Fundação Dom Cabral, 
onde leciona sobre Poder e Tomada de Decisão (www.
influênciaepoder.com.br). 
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www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 15 de julho de 20218

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

ou ligue para
3106-4171

www.netjen.com.br

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 - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: MARCIO ALVES DAnTAS, profissão: enfermeiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildo Alves Dantas e de Jadir Estanislau Dantas. A 
pretendente: JAnETE DAnTAS DA SILVA, profissão: técnica em enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/09/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Belo da Silva e de Josefa Dantas 
da Silva.

O pretendente: BRunO PEREIRA MARTInS, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Carlos, SP, data-nascimento: 16/01/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Soares Martins e de 
Neide Maria Pereira Martins. A pretendente: JADJAnE ROSáRIA MOTA, profissão: 
balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir 
Mota e de Cleide Rosária Mota.

O pretendente: VIníCIuS DA SILVA GOMES, profissão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton Pereira Gomes e de Sirleia Santos da Silva. A 
pretendente: ROSânGELA ALVES DE OLIVEIRA, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 18/07/1998, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josimar de Oliveira Vieira e de Audineth 
Alves de Oliveira.

O pretendente: JEAn CARLOS GALVãO OLAnDETTE, profissão: operador de 
máquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/08/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rinaldo 
Olandette e de Heloisa Galvão de Almeida. A pretendente: KARInA FERREIRA 
CAVALCAnTE GuERREIRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Cavalcante Guerreiro e de Maria da Conceição 
Ferreira Guerreiro.

O pretendente: ROBSOn CABRAL DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1988, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Robis Rodrigues da Silva e de Rosa Maria Cabral de 
Medeiros. A pretendente: DAIAnnE STEVE AVELInO DO nASCIMEnTO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jilton Malaquias do Nasci-
mento e de Heleneuda Avelino do Nascimento.

O pretendente: CRISTIAnO DE SOuzA ARAuJO, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Borges de Araujo e de 
Eliete de Souza Araujo. A pretendente: FERnAnDA MIRAnDA SILVA, profissão: au-
xiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/01/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Paulino 
Silva e de Rita Miranda Silva.

O pretendente: CAIquE DE LIMA ALMEIDA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Paes de Almeida e de Luciana Barbosa de Lima. 
A pretendente: EMILLy ISABEL DA SILVA BEzERRA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 11/10/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Alves Bezerra e de Jucicleide 
Justino da Silva.

O pretendente: VAnDERSOn BESERRA COSTA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Oliveira Costa e de Francineide Beserra 
dos Santos. A pretendente: ROSAnA ALVES SAnTOS, profissão: lider de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evanizio Alves Santos e de Maria 
Aparecida de Moraes Santos.

O pretendente: JOSé DIEGO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Muniz da Silva e de Cleusa de Carvalho 
Silva. A pretendente: DAIAnE PEREIRA DE CARVALhO, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel José de Carvalho 
e de Debora Maria Pereira Rosa.

O pretendente: JEFERSOn JOSé DA SILVA, profissão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco da Silva e de 
Marluce Macena da Silva. A pretendente: InGRID MAChADO DIAS, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/11/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Claudinei de Oliveira 
Dias e de Rosangela Machado Dias.

O pretendente: CARLOS DIAS ShInzATO, profissão: motorista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Oliveira Shinzato e de Elisa Dias Shinzato. 
A pretendente: MIChELLE CATARInO DA SILVA, profissão: engenheira civil, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1984, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Fernandes da Silva e de Sueli Catarino.

O pretendente: CRISTIAn DA SILVA SAnTOS, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/2003, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Dionisio dos Santos e de Rita Cristina Clementino 
da Silva. A pretendente: CAMILA FERnAnDES DOS SAnTOS, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Xavier dos Santos e de 
Silvana Fernandes da Silva.

O pretendente: DIEGO DA SILVA, profissão: polidor de autos, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria das Graças da Silva. A pretendente: AnA 
CRISTInA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/06/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aparecido Paula da Silva e de Vera Lúcia Constantino da Silva.

O pretendente: JOSé CARLOS VASCOnCELOS SOuSA, profissão: paisagista, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São José do Egito, PE, data-nascimento: 17/08/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Batista de Souza 
e de Maria Inalda Vasconcelos Souza. A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA 
ALVES, profissão: escriturária, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 30/04/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Alves Moreira e de Maria de Lourdes da Silva Moreira.

O pretendente: DAVISOn FERnAnDO LIMA DO CARMO, profissão: auxiliar de es-
critório, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donizete do Carmo e de 
Fernanda Lima de Souza. A pretendente: EDuARDA GOMES PEREIRA, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zezito 
José Pereira e de Vanilda Gomes Pereira.

O pretendente: TIAGO FERREIRA VOLTAn, profissão: montador de móveis, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/10/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Voltan e de Severina Ferreira Voltan. 
A pretendente: KELLy VIEIRA DE LIMA, profissão: back office, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Vieira de Lima e de Maria Lúcia de Lima.

O pretendente: FRAnCISCO DA SILVA OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 07/09/1968, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Oliveira e de Elisa Nunes 
da Silva. A pretendente: CRISTIAnE PRADO DE CASTRO, profissão: analista de 
rh, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo de Castro e de Maria 
Aparecida do Prado Castro.

O pretendente: GERSOn DOS SAnTOS BORGES, profissão: auxiliar operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 06/12/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Ferreira Borges e de Maria dos Santos. A 
pretendente: zEnILDA FRAnCISCA ISIDÓRIO, profissão: líder de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 10/02/1973, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Isidório e de Francisca Isidório da Conceição.

O pretendente: PEDRO VInICIuS nABEIROS MARTInS, profissão: fisioterapeuta, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias José Martins e de Ana Cláudia 
Benedita Nabeiros Martins. A pretendente: LAIS GARCIA, profissão: fisioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: Tatuí, SP, data-nascimento: 26/12/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio Antonio Martins Garcia e de 
Maria Claudia Machado Garcia.

O pretendente: BRunO SAnTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1990, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, filho de Agnaldo da Silva e de Rosiléia de Oliveira Santos. A pretendente: LEIA PEREIRA 
DA SILVA, profissão: recuperadora de crédito junior, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Natalicio Barbosa da Silva e de Eliene Fortunato Pereira da Silva.

O pretendente: GABRIEL DE AnDRADE BAzILIO, profissão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexsandro Bazilio e de Simone Luci 
de Andrade Bazilio. A pretendente: LAíS LIMA GOnçALVES, profissão: assistente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Humberto Muniz Gonçalves e 
de Roselia Lima Gonçalves.

O pretendente: DOuGLAS ALMEIDA EMILIAnO DA SILVA, profissão: estoquista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/04/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Emiliano da 
Silva Filho e de Cleude Ramos de Almeida. A pretendente: BEATRIz BARREnCE DE 
SOuSA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/12/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Carlos 
Roberto de Sousa e de Maria Rita Barrence.

O pretendente: DIEGO GOnçALVES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
05/08/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arleny Gonçalves 
dos Santos e de Maria Rozane da Silva dos Santos. A pretendente: ADILIA KELEn 
DE LIMA COSTA, profissão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Morais Costa e de Maria de Fatima Alves de Lima Morais.

O pretendente: RAFAEL RAMOS DE MOuRA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 21/01/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Evaristo de Moura e de Izanilda Ramos Re-
sende de Moura. A pretendente: JuLIAnA RODRIGuES DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Rodrigues da Silva e de 
Flavia Aparecida da Silva Cavalcante.

O pretendente: DEnIS WILLIAn DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odair Jose dos Santos e de Debora Cristina 
Santiago dos Santos. A pretendente: LETICIA AzEVEDO MARInhO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Nunes Marinho e 
de Marcia de Azevedo.

O pretendente: JOnAS SOuzA COuTInhO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 02/08/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudionor José Coutinho e de Maria Aparecida 
Souza Carvalho Coutinho. A pretendente: ÊMILE PInTO SILVA, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Ibiassucê, BA, data-nascimento: 20/02/2003, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador da Silva Coutinho e de 
Varilandia Rosa Pinto Silva.

O pretendente: ELIOEnAy GOMES DA SILVA DE SAnTAnA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino José de Santana e de 
Ariadne Gomes da Silva de Santana. A pretendente: TAyS RODRIGuES MEDRADO, 
profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rogerio Rodrigues Medrado e de Cristina Francisca da Silva Rodrigues Medrado.

O pretendente: RODOLFO BRITO CARDOSO, profissão: analista de facilites, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Brito Cardoso e de Sebastiana 
Pereira Cardoso. A pretendente: AMAnDA MAChADO DE LIMA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Esperança, PB, data-nascimento: 03/08/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hélio Gomes de Lima e de Zuleide 
Aparecida Machado de Lima.

O pretendente: PAuLO SERGIO CASSIMIRO PEREIRA, profissão: sushiman, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Bertioga, SP, data-nascimento: 05/07/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Batista Pereira e de Maria Lu-
zinete Cassimiro da Silva. A pretendente: GABRIELA DIAS DOS SAnTOS, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Aporá, BA, data-nascimento: 19/04/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Cardoso 
dos Santos e de Irailda da França Dias.

O pretendente: ELIAS DIAS DE OLIVEIRA, profissão: técnologo em analise e de-
senvolvimento, estado civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
08/03/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Dias 
de Oliveira e de Maria de Lourdes de Oliveira. A pretendente: MARLEnE DA SILVA 
SAnTOS, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Água Branca, AL, 
data-nascimento: 05/08/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Domingos dos Santos e de Maria Luiza da Silva Santos.

O pretendente: ChRISTIAn SAMPAIO DE PAuLA, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano Camargo de Paula e de Cintia 
Sampaio. A pretendente: PALOMA MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar administrati-
vo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dorgival João da Silva e 
de Maria do O da Silva.

O pretendente: MARCOS AnTOnIO GOMES DE FREITAS JunIOR, profissão: 
engenheiro civil, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/08/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Anto-
nio Gomes de Freitas e de Maria Patricia de Farias Freitas. A pretendente: GIOVAnnA 
DOS SAnTOS CRuz, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz 
de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Roque Cruz dos Santos e de Ana Lúcia dos Santos.

O pretendente: DAVID FARIAS GOnçALVES, profissão: auxiliar de recebimento, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Rodrigues Gonçalves e de Miriam 
Farias de Santana Gonçalves. A pretendente: ALISSAnDRA LOPES MunIz, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Valente, BA, data-nascimento: 27/05/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adalberto Alves Muniz e 
de Maria do Carmo Lopes.

O pretendente: ADOLFO CARDOSO DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, autôno-
mo, divorciado, nascido em Esplanada, BA, no dia (11/02/1958), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel Cardoso de Araújo e de Hermínia Maria de Jesus. A 
pretendente: nATAShA TAVARES DO VALLE, de nacionalidade brasileira, secretária, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1986), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Teodomiro Rodrigues Tavares e de Ana Maria Salustiano Tavares.

A pretendente: AMAnDA SOuSA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, advogada, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/12/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco Armando Nunes da Costa e de Esperidiana Fernandes de 
Sousa. A pretendente: KELLy MARES VIAnA, de nacionalidade brasileira, arquiteta/
urbanista, solteira, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (03/02/1994), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hermelino Viana Rocha e de Nauzinete Evan-
gelista Mares Viana.

O pretendente: AnTÔnIO PáDuA DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
moto-boy, solteiro, nascido em Senador Pompeu, CE, no dia (09/05/1983), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Deodato da Silva e de Maria Francisca 
de Oliveira Silva. A pretendente: TEREzInhA ALIXAnDRIA BATISTA, de nacionalidade 
brasileira, vendedora autônoma, divorciada, nascida em Piquet Carneiro, CE, no dia 
(30/08/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Artur Batista de Sousa 
e de Luzanira Maria de Alixandria.

O pretendente: DALTOn LuIS DE AnDRADE MARInO, de nacionalidade brasileira, 
médico, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1952), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Rosário Marino Netto e de Edith de Andrade Marino. 
A pretendente: KáTIA yAMAGuTI DE FREITAS MARInO, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/04/1957), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ruy Barbosa de Freitas e de Tiduko Yamaguti 
de Freitas.

O pretendente: FERnAnDO GOnçALVES JORDãO DA MOTA, de nacionalidade 
brasileira, arquiteto, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/01/1985), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Jorge Correia Jordão da Mota e de 
Zilda Gonçalves Jordão da Mota. O pretendente: GIuLIAnO DE JESuS CARnEIRO, 
de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia 
(30/03/1990), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilmar Carneiro e de 
Maria de Fátima de Jesus Carneiro.

O pretendente: FERnAnDO PIPOLE, de nacionalidade brasileira, farmacêutico, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1985), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Waldir Pipole e de Ruth Amorim Pipole. O pretendente: GuILhERME EDuARDO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, artista visual, solteiro, nascido em São Paulo, SP, 
no dia (22/08/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cristina da Silva.

O pretendente: GuSTAVO ASTOLFI CAPATO, de nacionalidade brasileira, dentista, 
solteiro, nascido em Araraquara, SP, no dia (21/08/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Samuel do Carmo Capato e de Jeane Astolfi Capato. A pretendente: 
BEATRIz nuCCI LEVy, de nacionalidade brasileira, analista de RH, solteira, nascida 
em Araraquara, SP, no dia (21/11/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Wilson Barreto Levy e de Niriam Cristina Nucci Levy.

O pretendente: JuLIO CéSAR MOnçãO RIBEIRO DuquE, de nacionalidade brasilei-
ra, administrador de empresas, solteiro, nascido em São José dos Campos, SP, no dia 
(26/10/1991), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Duque e 
de Maria Elisa de Jesus Monção Ribeiro Duque. A pretendente: CAROLInA DE PAuLA 
FERREIRA BELLACOSA, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em 
Campinas, SP, no dia (01/07/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Roberto Bellacosa e de Adriana Helena de Paula Ferreira Bellacosa.

O pretendente: LEAnDRO Jun AIhARA, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Tatsuo Aihara e de Midori Kawabata Aihara. A pretendente: VIVIAn ALVES 
GRuEnWALDT CunhA, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (04/02/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Guilherme Gruenwaldt da Cunha e de Dina Solange Alves.

O pretendente: LEOnARDO RODRIGuES DA CRuz, de nacionalidade brasileira, 
psicólogo, solteiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (29/03/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Rodrigues da Cruz e de Aline Soares 
Romera. A pretendente: KEISSy DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
psicóloga, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1989), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Messias Silva Gonçalves e de Neuza Matias 
de Oliveira Silva.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: LuAnnA DE SOuzA DInIz, de nacionalidade brasileira, analista de 
operações financeiras, solteira, nascida em Resende, RJ, no dia (01/05/1990), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Valério Neves Diniz e de Zelia Maria de 
Souza Evangelista Diniz. A pretendente: ThAMIRIS DIAS DA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, analista de sistemas, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Batista da Costa e de Sandra 
Aparecida Dias da Costa.

O pretendente: MAnuEL MOREnO CAMPOS, de nacionalidade espanhola, professor, 
solteiro, nascido em Reus - Espanha, no dia (03/09/1980), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Manuel Moreno Cruz e de Maria Dolores Campos Leal. A pretendente: 
LARISSA RODRIGuES DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Daniel Gonzalez dos Santos e de Aparecida Martins Rodrigues.

O pretendente: MAThEW DEnny JOSEPh, de nacionalidade americana, contador, 
solteiro, nascido na Índia, no dia (16/10/1967), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Joseph Mathew e de Annama Joseph. A pretendente: DAnIELI ThAIS uEMuRA, 
de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, nascida em Lins, SP, no dia (28/09/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Hiroshi Uemura Habouda e de 
Benedita Aparecida Vicente Uemura.

A pretendente: ThAíS DE SOuzA BuEnO, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de José Luciano Bueno e de Maria Aparecida de Souza Melo. A pretendente: 
AnnA CAROLInA DE CARVALhO MEnDES ROMAnO, de nacionalidade brasileira, 
jornalista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/11/1986), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de João Roberto de Guzzi Romano e de Sonia Maria de 
Carvalho Mendes Romano.

O convivente: BRunO APARECIDO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleireiro/maquiador, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1982), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Freitas e de Irma Borsetti de Freitas. 
O convivente: REnATO DOS SAnTOS SALES, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
relações públicas, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1988), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Maria Sales Simão e de Ivone dos Santos Sales.

O convivente: RAFAEL POLLASTRInI MuROLO, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteiro, arquiteto, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1984) residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Rafael Murolo Filho e de Silvia Maria Pollastrini Murolo. A 
convivente: AMAnDA BEATRIz PALMA DE CARVALhO, de nacionalidade brasileira 
estado civil solteira, arquiteta, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/02/1986), residente 
e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Elias Teixeira de Carvalho e de Beatriz 
Sodré de Palma Carvalho.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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

O pretendente: ROGéRIO DA SILVA ALCânTARA, estado civil divorciado, profissão 
professor, nascido em Santo André, SP, no dia 26/07/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alcântara Sobrinho e de Francisca Pia 
da Silva Alcântara. A pretendente: TuLIA ISABEL MARTInEz AGuILAR, estado civil 
solteira, profissão bióloga, nascida em Pasto, Colombia, no dia 11/04/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luis Antonio Martinez Pinto e de 
Cecilia Del Carmen Aguilar Zambrano.

O pretendente: GABRIEL BuRGER AnDREAzzI, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 03/12/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Munhoz Andreazzi e de Roseli Burger. 
A pretendente: BEATRIz DE ALMEIDA MATOS FEnGA, estado civil solteira, profissão 
analista de vídeo, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 19/05/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Fernando Fenga e de 
Maricy Taveira de Almeida Matos Fenga.

O pretendente: LuCAS MEnDOnçA CAPOIA, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 13/04/1995, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Donizete Capoia e de Denise 
Maroelli Mendonça Capoia. A pretendente: nATáLIA CRISTInA ARAuJO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 22/05/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Araujo e 
de Elaine Cristina Gorzoni Araujo.

O pretendente: SERGIO SAnChEz DE MELLO, estado civil divorciado, profissão re-
presentante comercial, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 06/04/1967, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Custodio de Mello e 
de Antonia de Lourdes Sanchez de Mello. A pretendente: LuCILEIA MORAIS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Luis, MA, no dia 27/11/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Maria Celça Morais.

O pretendente: WAGnER AROnE, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 26/06/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Arone Filho e de Neusa Antonia Arone. A pretendente: DJéSCy 
MARCIOnILhy SAnChO CAMBuhy, estado civil divorciada, profissão coordenadora 
de projetos, nascida em Curitiba, PR, no dia 30/03/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcionilio Sancho Cambuhy e de Lucia Rosa dos 
Santos Cambuhy.

O pretendente: JESSé RIBEIRO DO nASCIMEnTO, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em Arujá, SP (Registrado em Itaquaquecetuba, SP), no dia 09/06/2000, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Augustinho Bezerra do 
Nascimento e de Maria Ribeiro do Nascimento. A pretendente: SuéLLEn ChRISTInA 
VIEIRA RODRIGuES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Bocaiúva, MG, 
no dia 04/03/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João 
Aparecido Rodrigues e de Gildete Januário Vieira.

O pretendente: FáBIO RODRIGO SALInAS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia 06/07/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Salinas e de Maria Noêmia Oliveira Mar-
tins Salinas. A pretendente: RAFFAELA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Itaquera, SP, no dia 17/07/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Grace Kelly de Oliveira.

O pretendente: JOnny MIChEL, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido no Haiti, 
no dia 23/11/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jean 
Dreseuve Michel e de Desilmene Desir. A pretendente: yMAnIELA ELIE, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida no Haiti, no dia 26/01/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Dukens Elie e de Ypomene Theagene.

O pretendente: LuAn ChAVES SILVA, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia 
(06/02/1999), profissão auxiliar de produção, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edson Silva e de Gislene Aparecida Chaves 
das Neves. A pretendente: AnDREIA FERREIRA DE MELO, nascida nesta Capital, Bom 
Retiro, SP, no dia (08/03/2000), profissão assistente administrativo, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Adalberto Ferreira de 
Melo e de Anadir Maria da Conceição de Melo.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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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