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Os setores de turismo e de companhias aéreas foram duramente 
afetados pela pandemia. Um estudo feito pela World Travel and 
Tourism Council (WTTC) estima que 53% dos empregos gerados 
no setor tenham sido afetados em nível mundial. E diferente de 
outras áreas que possuem maior facilidade para a retomada do 
crescimento, este setor enfrenta grandes desafios para voltar aos 
níveis pré-pandêmicos.    

Turismo: vale a pena comprar ações de empresas 
deste segmento? 

Passado mais de um ano do início da pandemia, os consumi-
dores brasileiros mostram que os novos hábitos e mudanças de 
comportamento adquiridos em 2020 terão continuidade ou mesmo 
aceleração nos próximos anos. É o que aponta a nova versão do 
estudo EY Future Consumer Index 2021 (FCI), produzido entre 
janeiro e fevereiro pela EY-Parthenon, braço de consultoria es-
tratégica da EY, com base em pesquisas realizadas com quase 15 
mil consumidores de 19 países. No Brasil, foram 1.007 pessoas 
consultadas, entre homens e mulheres maiores de 18 anos e de 
todas as classes sociais.   

Brasileiros seguem otimistas, mas preocupados 
com a saúde e a economia

Os cenários de crise econômica interna e melhoria na economia 
norte-americana têm feito o real se tornar uma das moedas que 
mais perdem o valor no mundo. Um levantamento realizado pela 
agência classificadora de risco Austin Rating mostrou que a nossa 
moeda foi a 6ª que mais se desvalorizou em 2020.  

Dicas para PMEs que querem exportar, reduzir os 
riscos e os custos
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Negócios em Pauta

Vacina da Moderna para adolescentes
Ontem (28), a Comissão Técnico-Científica da Agência Italiana de 

Medicamentos (Aifa) autorizou a ampliação do uso da vacina anti-Covid 
da Moderna para pessoas com 12 a 17 anos ontem (28). Com isso, os 
adolescentes agora podem ser imunizados com duas fórmulas, já que a 
Pfizer/BioNTech está sendo usada desde o fim de maio. Em nota divulgada 
pela Aifa, o órgão ressalta que acolhe "plenamente" o parecer emitido 
pela Agência Europeia de Medicamentos, que liberou o imunizante. Na 
última atualização do Ministério da Saúde, ocorrida na madrugada de 
ontem, já receberam a primeira dose da vacina Cominarty cerca de 1,3 
milhão de jovens na faixa entre 12 e 19 anos, o que representa 29,6% 
dessa população - que é de pouco mais de 4,6 milhões de pessoas. Ou-
tros 670,3 mil (14,4%) iniciaram a imunização com a primeira aplicação 
(ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: ANSA

News@TI

Emergee e TIVIT lançam o programa  
“Agility Drops”

@Democratizar o acesso ao conhecimento sobre agilidade é o 
objetivo do programa “Agility Drops”. Lançado pela Emergee 

em parceria com a TIVIT, trata-se de um programa de aprendizagem 
contínua, organizado em temporadas com profissionais e empresas 
que debatem temas relacionados à agilidade. Para isso, os conteúdos 
serão apresentados em diferentes formatos, como podcast, webinars, 
workshops e treinamentos, organizados em temporadas (emergee.
com.br/agilitydrops), com parte dos conteúdos gratuitos e outra com 
um pequeno investimento. A primeira temática “Agilidade: da ideia ao 
produto” já está no ar e traz abordagem que vai do MVP às métricas 
ágeis, passando por Design Sprint e Story Mapping. O programa é a 
primeira atividade do Labs Academy, academia de conhecimento do 
laboratório de inovação, o TIVIT Labs. A cada semana um conteúdo 
novo entra no ar. O primeiro já está disponível.    Leia a coluna 
completa na página 2

AI/https://agilitydrops.com.br/

Olimpíadas e as 
inspirações sobre 
liderança e gestão  
de pessoas

Renato Martinelli 

Empreendedorismo
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UM NORMAL DIFERENTE

Quando pensamos em comprar 
algo, é natural irmos atrás do 
melhor custo-benefício na 
aquisição. Mas esse processo 
é consciente? De acordo com 
a Neurociência não, na grande 
maioria dos casos. 

Essa disciplina, inclusive, afirma que mais 
de 95% das decisões humanas são emi-

nentemente subconscientes. Na busca por 
um celular, por exemplo, a subconsciência 
comprou uma experiência de usuário, um 
design, uma exclusividade e isso faz com que 
tenhamos a falsa sensação de que a decisão 
foi consciente.

Mas afinal, o que é a neurociência? É a 
ciência que estuda o sistema nervoso cen-
tral a partir de todas as suas perspectivas: 
funcional, fisiológica, química etc. 

Ao longo dos anos, essa doutrina passou a ser 
desenvolvida e, quando somada à tecnologia 
e se aplicou a estratégia empresarial, a Kernel 
Business Consulting, partner da Minsait, criou 
a neuroestratégia, uma metodologia que se 
tornou fundamental para as empresas serem 
ainda mais competitivas.

A adoção da neuroestratégia se enquadra 
em toda a empresa, em maior ou menor grau. 
Ela pode ser aplicada em uma boa parte dos 
processos em todas as áreas: Comercial, 
Marketing, P&D, Inovação, Inteligência de 
Mercado, TI e RH, variando diante de cada 
desafio e integrando tecnologias como Inte-
ligência Artificial e Big Data.

No Brasil, a neuroestratégia tem sido 
aplicada em disciplinas mais táticas e de 
escopo mais específico, em setores que estão 
fundamentalmente dentro do grande consu-
mo e do varejo. Apesar da sua pluralidade, 
a neuroestratégia tem participação direta 
na maneira das marcas se posicionarem no 
mercado. 

Quando as companhias precisam saber o 
que o seu público deseja, normalmente os 

Neuroestratégia: a nova tendência  
no posicionamento das marcas 
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clientes são questionados por meio de pes-
quisas e grupos de foco. A experiência em 
si tem muito pouco a ver com o modo como 
eles se comportam.

O método pode ser um aliado na evolução 
ou reformulação de uma proposta de valor 
da empresa, de uma unidade de negócios ou 
de um produto, além de ser um grande aliado 
no desenho da experiência do cliente junto à 
empresa, através de um serviço ou conjunto 
de canais. Dessa forma, a neuroestratégia aju-
da a entender o que o cliente realmente quer 
(mesmo que ele não saiba) e a traduzir esse 
novo conhecimento em valor para o próprio 
cliente, a empresa e a sociedade.

Encontramos no mercado a aplicação da 
neuroestratégia através de tecnologias de 
medições biométricas, como a decodifica-
ção facial. Neste caso de uso, basicamente 
o cliente é submetido a um estímulo visual 
como uma pesquisa, um vídeo, ou mesmo telas 
de um aplicativo e, conforme vai avançando 
neste estímulo, suas microvariações faciais 
são capturadas por meio da câmera, podendo 
ser de um notebook, celular ou webcam.

Estas medições biométricas são cruzadas, 
através do próprio desenho dos estímulos, 
com um grande banco de dados, analisadas 
utilizando Inteligência Artificial e calibran-
do um complexo modelo neurocientífico 
que permite entender os “o quês” e “por-
quês” da percepção de valor e tomada de 
decisões subconscientes com um alto nível 
de detalhe. 

Essa é uma ferramenta poderosa para a 
revisão da proposta de valor de um deter-
minado produto, ou mesmo alterar a jornada 
do cliente em um canal como o aplicativo. A 
obtenção desse novo entendimento do cliente 
pode resultar em aumentos significativos de 
vendas, redução de tempo nos processos de 
inovação, ganhos na eficiência, na satisfação 
e na fidelização dos consumidores.

Empresas de diversos setores já cons-
tataram os benefícios da utilização desta 
nova ferramenta. Grandes instituições 
financeiras, por exemplo, reformularam 
sua proposta de valor para segmentos de 
mercado estratégicos, reinventaram canais 
críticos para seus negócios e compreende-
ram quais são as alavancas e freios de seus 
produtos para gerar valor diferencial para 
seus clientes.

No ramo farmacêutico, players repensaram 
suas atuações nos negócios B2B, reorga-
nizaram a experiência de seus pacientes 
nas linhas terapêuticas e redesenharam 
sua intranet. Marcas de bens de consumo 
redirecionaram a estratégia de negócio para 
linhas de produtos prioritárias, transforma-
ram sua linha de inovação e desenvolveram 
canais digitais.

Para explorar todo o potencial da neu-
roestratégia é importante que empresas 
identifiquem as vulnerabilidades em seus 
negócios. Quanto mais desafiador for, mais 
útil será o uso da metodologia, e aplicá-la com 
a ajuda de especialistas poderá resultar em 
benefícios tangíveis para a empresa, clientes 
e sociedade.

(Fonte: Dany Vieira é Head de Consultoria  
da Minsait no Brasil).

Recorde no crédito imobiliário 
A Caixa anunciou resultado recorde 

nas contratações do crédito imobiliário 
no primeiro semestre. Foram R$ 65,4 
bilhões em concessões, 36% a mais 
na comparação com o mesmo período 
de 2020. O banco segue como o maior 
financiador da casa própria, com 67,7% 
de participação no mercado e estoque 
de 5,76 milhões de contratos, mais de 
5,5% em relação ao primeiro semestre 
de 2020. Junho teve o maior valor já 
registrado em um único mês, com 
R$13,1 bilhões contratados (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-volta-a-vida-no-vale-do-silicio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/olimpiadas-e-as-inspiracoes-sobre-lideranca-e-gestao-de-pessoas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-para-pmes-que-querem-exportar-reduzir-os-riscos-e-os-custos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/brasileiros-seguem-otimistas-mas-preocupados-com-a-saude-e-a-economia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/turismo-vale-a-pena-comprar-acoes-de-empresas-deste-segmento/
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OpiniãO
Experiência do cliente: 

a chave para  
a transformação  
do setor bancário 

Do início da 
pandemia até hoje, 
todos nós já ouvimos 
milhares de vezes que 
nossa vida jamais 
seria a mesma. 

E, de fato, muita coisa 
mudou - do uso de 
máscaras ao avan-

ço do home office, entre 
outros. Em contrapartida, 
também é verdade que 
alguns velhos hábitos e 
costumes seguiram sendo 
importantes. Entre eles, por 
exemplo, o uso do dinheiro. 
É isso mesmo. Ainda que a 
pandemia tenha acelerado 
a transformação digital de 
nossa rotina, para uma boa 
parte da população o uso 
de moeda em espécie con-
tinuou sendo fundamental 
em sociedades como a do 
Brasil. 

Segundo dados divulga-
dos pelo Banco Central, a 
circulação de papel-moeda 
atingiu em 2020 o maior 
valor da história em nosso 
país. A explicação para 
isso, evidentemente, vai 
além da própria pandemia 
em si. Segundo pesquisas 
do Instituto Locomotiva, o 
Brasil tem atualmente mais 
de 34 milhões de adultos 
com acesso precário ao 
sistema bancário, o que 
representa cerca de 21% 
da população economica-
mente ativa no país. 

Por mais que as inicia-
tivas online estejam em 
crescimento, é totalmente 
justificável que as coisas 
não se alterem do dia para 
a noite. Há uma enorme 
rede sustentada pela mo-
vimentação de dinheiro, 
com comerciantes e clien-
tes utilizando os recursos 
“tradicionais” para fazer 
seus negócios. Devemos 
nos lembrar que o acesso à 
Internet, à tecnologia e ao 
crédito não são uniformes 
dentro de qualquer socieda-
de – sobretudo em um país 
continental como o nosso. 

Estimativas do Governo 
federal indicam que apro-
ximadamente 25% dos bra-
sileiros ainda não possuem 
conexão com a Web, o que 
revela a dificuldade para 
esse movimento de digitali-
zação. Em todo caso, a mu-
dança de cenário não passa 
apenas pela simples escolha 
de ser ou não digital, com o 
fim do dinheiro em papel. Ao 
contrário, é cada vez mais 
pertinente investirmos em 
um ambiente que caminhe 
para um mundo híbrido, no 
qual seja possível combinar 
estes dois lados da moeda. 

A cultura e os hábitos de 
uma população não podem 
ser deixados de lado de um 

dia para o outro, quanto 
mais na transformação de 
seus meios de pagamentos. 
Sendo assim, é hora de olhar 
com atenção para uma das 
principais lições trazidas 
pela crise da Covid-19 - a 
importância da experiên-
cia oferecida para a vida 
das pessoas. Mais do que 
caminhar para um lado ou 
para o outros, os bancos e a 
indústria devem ser capazes 
de oferecer soluções que 
estimulem a inclusão e par-
ticipação de seus clientes. 

O momento demanda o 
desenvolvimento e a oferta 
de soluções mais modernas, 
inteligentes e sustentáveis, 
agregando real valor à rotina 
dos usuários. A verdadeira 
transformação, hoje, passa 
por trazer mais gente para 
o ambiente bancário, aten-
dendo as diferentes deman-
das de cada grupo – simpli-
ficando a chegada de quem 
ainda não tem uma conta ou 
otimizando a experiência de 
clientes que já querem um 
caminho realmente digital, 
por exemplo. 

Hoje, o consumidor quer 
poder usar os serviços de 
seu banco em todo lugar 
- no app em seu smartpho-
ne ou direto em um caixa 
eletrônico (que nada mais 
será do que uma agência 
bancária 100% digital e à 
disposição dos usuários). 
Permitir essa integração 
omnichannel, com recursos 
inteligentes e segurança 
embarcada é o que tornará o 
serviço do banco realmente 
adequado às expectativas 
do consumidor para esses 
novos tempos. 

A boa notícia é que a in-
dústria bancária está atenta 
a essa transformação, res-
pondendo com novidades 
para todos os públicos. 
O avanço da tecnologia 
está permitindo uma nova 
geração de soluções para 
conectar o ecossistema de 
atendimento dos bancos, 
oferecendo uma experiên-
cia muito mais fluída, inte-
grada e inclusiva a todos.   

A pandemia nos deixou 
claro que as mudanças 
acontecerão, queiramos 
ou não. Então, é melhor 
que estejamos preparados, 
buscando as inovações mais 
seguras e práticas para levar 
o mercado bancário brasilei-
ro à era digital, também no 
que diz respeito ao autoa-
tendimento fornecido pelos 
caixas eletrônicos. 

É preciso seguir inovando 
– pois só assim vamos conse-
guir responder ao chamado 
para tornar o mundo um 
lugar melhor para todos. 

(*) - É Presidente da Diebold Nixdorf 
do Brasil.

Elias Rogério da Silva (*)

Cuidado: seus dados pessoais 
podem ser usados contra você

Os dados pessoais que fornecemos a aplicativos e que a seguir são vendidos a terceiros, podem ser usados como arma 
contra nós mesmos, e não apenas por aqueles que querem obter vantagens financeiras. 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Ecossistemas; e Aplicações Ecológicas. Para o mestrado são oferecidas 17 
vagas e a seleção terá três fases: prova escrita, prova de Inglês e análise do 
currículo. A seleção para o doutorado, que oferta 12 vagas, é composta por 
duas etapas: arguição oral da proposta de pesquisa e entrevista e avaliação 
do currículo Lattes. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de agosto. 
Toda a documentação exigida na inscrição deverá ser enviada para o e-mail 
ppgern@ufscar.br, obedecidos os prazos e instruções dos editais para mes-
trado e doutorado, disponíveis no site www.ppgern.ufscar.br. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo telefone (16) 3351-8305 ou pelo e-mail de inscrição.

ABTCP promove webinar sobre Digital Twins

@Um dos elementos-chave no processo de transformação digital de uma 
empresa, o Digital Twin será tema da Radix no webinar promovido pela 

ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel), no próximo 
dia 29, às 10h. O evento é virtual e gratuito para os associados da entidade, 
e terá como palestrante Gibram Raul Campos de Oliveira, Head de ciência 
de dados e inteligência artificial da Radix. Ao longo de uma hora, o webinar 
“Digital Twin de Alta Performance: dos Dados à Inteligência Artificial” vai 
oferecer uma visão ampla da tecnologia e seus conceitos. O especialista da 
Radix vai mostrar como extrair o máximo de valor dos digital twins, desde 
seu processo construtivo até sua utilização, agregando técnicas robustas de 
análise de dados e machine learning.

De acordo com o Indeed, empregos no setor 
de criptoativos estão em alta no Brasil

@O surgimento de bancos digitais e novos recursos tecnológicos vem 
revolucionando o mercado financeiro na última década. As criptomoedas 

são um exemplo disso, são moedas digitais descentralizadas que funcionam 
por meio da tecnologia blockchain. A primeira foi criada em 2009, mas é de 
2020 para cá que houve uma explosão no setor, com o crescimento acelerado 
do mercado de criptoativos. Agora esse crescimento se reflete também no 
mercado de trabalho. Mesmo em meio a uma crise econômica, agravada 
pela pandemia da Covid-19, um levantamento do Indeed, site de empregos 
número um no mundo, revelou que a postagem de vagas de trabalho rela-
cionadas ao mercado de criptomoedas aumentou 144% na plataforma entre 
junho de 2020 e junho de 2021 no Brasil (https://br.indeed). 

UFSCar realiza seleção para mestrado e 
doutorado em Ecologia e Recursos Naturais 

@O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais 
(PPGERN) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está 

com inscrições abertas no processo seletivo para os cursos de mestrado e 
doutorado, com ingresso no segundo semestre de 2021. O Programa con-
ta com três linhas de pesquisa: Indivíduos e Populações; Comunidades e 

Vivaldo José Breternitz (*)

Esse é um cenário que há bas-
tante tempo se imaginava 
possível e que agora, segundo 

o jornal Washington Post, se tornou 
realidade: um portal de notícias in-
formou que um importante religioso 
americano frequentava bares gays; a 
divulgação da notícia levou-o a deixar 
suas funções

Informações sobre a presença do 
religioso nesses locais foram obtidas 
pela análise dos dados de geoloca-
lização de seu celular.  Esse tipo de 
informação, geralmente coletada por 
redes sociais é anônima, mas frequen-
temente é vendida junto com a ID do 
aparelho, a idade, o sexo e o gênero 
do usuário a agências de marketing e 
outros compradores.

Bennett Cyphers, dirigente da 
Electronic Frontier Foundation, 
organização que se dedica à defesa 
dos direitos ameaçados pela pro-
liferação das tecnologias digitais, 
afirmou ser essa a primeira vez que   
uma entidade jornalística rastreia 
uma determinada pessoa e usa as 
informações coletadas como arma 
contra essa pessoa. 

que uma vez que os dados saem de seu 
dispositivo, não há como saber quem 
vai recebê-los e como serão usados. 
Nossa única e fraca defesa é tomar um 
cuidado imenso com o que postamos 
e informamos a sites de qualquer tipo. 

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Em teoria, os dados mais sensíveis, como 
o nome da pessoa, são eliminados pelas 
empresas que coletam dados, mas   já em 
2013 uma pesquisa mostrou que basta cru-
zar quatro dados transmitidos, como por 
exemplo, idade, sexo, CEP da residência, 
para identificar 95% dos usuários. 

Sabemos que as pessoas não tem 
muitas ferramentas para se defender e 
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No momento atual, principalmen-
te com a pandemia da Covid-19, é 
unânime o entendimento de que o 
mercado digital veio para facilitar o 
acesso do comprador a variados tipos 
de produtos, e otimizar o tempo de 
busca. A dinâmica é bem simples, mas 
se olharmos mais profundamente para 
esse mercado vamos encontrar algu-
mas diferenças de formato que podem 
pesar na hora de escolher a melhor 
estratégia para o seu negócio.

O consumidor, na maioria dos casos, 
busca unir otimização, facilidade e bons 
preços em uma compra. E qual seria 
o primeiro passo para isso? Buscar na 
internet. E dessa etapa em diante que 
começa a batalha entre lojas próprias 
de e-commerce e marketplaces.

Operar dentro de um marketplace 
tem as suas vantagens. A principal 
delas está ligada à visibilidade. Inde-
pendente do tamanho da sua loja - seja 
ela pequena, média ou grande -, se você 
tiver bom preço e um bom anúncio, 
provavelmente, aparecerá para milha-
res de clientes que fazem parte do rol 
de consumidores do universo daquele 
portal especifico. Mercado Livre, por 
exemplo, conta com mais de 200 mi-
lhões de transeuntes virtuais ao mês.

Esta é uma grande diferença para o 
formato do e-commerce, onde apenas 

a sua loja estará comercializando e você 
depende das suas ações e investimento 
para buscar esse público. No entanto, a 
despeito da necessidade de investimento 
próprio na busca por visibilidade, você 
terá mais margem para precificação. 
Mas isso é em tese, tendo em vista que 
os custos de visibilidade precisam entrar 
no seu cálculo de precificação. Mas a 
realidade é que ambas as operações são 

importantes e essa presença digital é 
obrigatória. Elas se complementam.

Sim, não são excludentes, pelo 
contrário, aproveite-se dessa pre-
sença massiva e crie uma estratégia 
visando cobrir todas as bases, e num 
mundo ideal, o seu consumidor vai 
transitar entre sua operação própria 
e suas lojas dentro dos portais. Mais 
visibilidade da marca e mais possibi-
lidades agressivas de venda estarão 
correlacionadas.

Por exemplo, campanhas e ações 
nos portais. Você pode montar um 
calendário que reveze as entradas em 
promoções e mantenha suas outras 
lojas como PMA. Dessa forma você 
mantém sua presença massiva e sem-
pre terá ao menos uma loja, sempre em 
uma campanha conjunta com o portal, 
com preços agressivos.

Existem diversas estratégias e uma 
boa dica é ficar de olho no crescimento 
e nas mudanças de cada plataforma 
dentro do mercado digital. Tudo muda 
muito rápido e sempre surgem novas 
vantagens e regras. Estar alinhado com 
o propósito e com a meta da empresa 
é importantíssimo para fazer a melhor 
escolha e ter sucesso nas vendas.

(Fonte: Robinson Vasconcelos,  
diretor-geral da ReFact).

Marketplace x E-commerce

Diretor-geral da ReFact, 
Robinson Vasconcelos.

650 vagas para gerente e agente de relacionamento
O Personnalité, segmento de alta 

renda do Itaú Unibanco, está com 
mais de 650 vagas abertas para as 
posições de gerente e agente de 
relacionamento – e isso apenas nas 
três principais capitais do Sudeste: 
Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/
RJ e São Paulo/SP. Para as coloca-
ções, o banco busca pessoas com 
espírito empreendedor, capazes de 
entregar uma assessoria financeira 
alinhada ao momento de vida dos 
clientes, com expertise para lidar 

com uma carteira de clientes pessoa 
física de alta renda, conhecimento 
do mercado de investimentos 
e do cenário econômico atual. 
https://99jobs.com/itau-unibanco/
jobs/147260-gerente-de-relaciona-
mento-personnalite. Para o cargo de 
agente de relacionamentos, o link 
para informações e inscrição no 
processo seletivo é: https://99jobs.
com/itau-unibanco/jobs/113596-
-programa-rede-de-agencias-itau-
-unibanco-2021

&
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app. A otimização foi possível após a marca apostar no novo conceito 
logístico de dark stores, lojas fechadas ao público que funcionam como 
pontos de distribuição para atender exclusivamente os canais digitais. 
A primeira operação foi inaugurada em São Paulo e o plano é expandir o 
modelo com novos espaços em Minas, Rio e Bahia dando tração, princi-
palmente, às entregas feitas em um dia. Elas devem representar 30% dos 
pedidos até fim de 2022. As dark stores são responsáveis pela separação 
e entrega dos produtos comprados nos canais digitais. Instaladas pró-
ximas a centros urbanos, atendem regiões especificas justamente para 
encurtar a distância entre o produto do varejista e o consumidor final

E - Energia Solar
Como parte de sua estratégia de fomentar investimentos verdes no 
setor financeiro, a International Finance Corporation (IFC) se uniu ao 
Santander Brasil para apoiar seu programa de financiamento de energias 
renováveis. A linha de crédito é destinada ao financiamento para aquisição 
de painéis solares por pequenas e médias empresas e também por pessoas 
físicas, e o investimento é de R$ 780 milhões. Há uma oportunidade em 
estimular o uso desta linha específica pelo pequeno e médio empresário 
e pelas pessoas físicas. O impacto se dará tanto no benefício econômico, 
já que o financiamento é estruturado de forma a se pagar, quanto pela 
tendência irreversível de busca por energia limpa, mitigando o impacto 
no meio ambiente. Mais informações: (www.ifc.org).

F - Comércio Exterior
O Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), responsável 
pelas atividades de registro, acompanhamento e controle das operações 
de importação e exportação de todo o país, foi aperfeiçoado. A principal 
novidade é a permissão para empresas que não possuem certificação 
no Programa Operador Econômico Autorizado realizarem importações 
amparadas pelos benefícios do Novo Processo de Importação. O obje-
tivo é desburocratizar as exportações e importações e permitir maior 
agilidade e economia aos operadores do comércio exterior. A estimativa 
é que a nova cobertura alcance 30% do valor total das importações com 
a evolução dos processos, permitindo que, além dos operadores do co-
mércio exterior, a sociedade brasileira, como um todo, seja beneficiada  
(https://portalunico.siscomex.gov.br/portal/).

G - Capacidade Produtiva
A Sumitomo Rubber do Brasil anuncia mais um investimento robusto 
para ampliação da capacidade produtiva de sua fábrica no país, loca-

A - Tempo e Clima
O climaaovivo.com.br é uma empresa de monitoramento de tempo e 
clima que possui câmeras HD em 21 estados e em mais de 160 cidades 
distribuídas por todo o Brasil. A ideia nasceu em 2014, quando seu 
idealizador decidiu fazer uma viagem de última hora, mas precisou sa-
ber com exatidão como estava o tempo em seu destino. A partir desta 
necessidade, decidiu desenvolver uma solução para quem deseja ver ao 
vivo como está o tempo em suas cidades de interesse. Há cinco anos no 
mercado, o (www.climaaovivo.com.br) transmite gratuitamente imagens 
das condições do tempo nas diversas cidades em que possui câmeras.

B - Temporada de Cruzeiros
Nos próximos meses, navios de diferentes armadoras chegarão aos portos 
da América do Sul para a temporada de cruzeiros 2021/2022. A previsão 
é de que as viagens sigam protocolos de segurança especiais aplicados 
em outras partes do mundo. A agência Líder Lazer já começou a vender 
pacotes para quem aproveitar alguns dias em alto-mar. O que não faltam 
são opções de itinerários programados para os mais diversos estilos de 
passageiros. Os roteiros musicais, por exemplo, figuram entre os favoritos. 
As opções vão desde o Navio da Xuxa, que celebrará o aniversário da 
Rainha dos Baixinhos entre 25 e 28 de março de 2022, até o cruzeiro da 
dupla Zezé Di Camargo & Luciano, que receberá shows de estrelas como 
Bruno & Marrone, César Menotti & Fabiano e Fernando & Sorocaba – am-
bos a bordo do navio MSC Preziosa. Saiba mais: (www.liderlazer.com.br).

C - Vendas nos Marketplaces
No dia 4 de agosto, quarta-feira, das 9h às 18h, os maiores líderes do 
e-commerce do Brasil, se reunirão em evento, online e totalmente 
gratuito. Nele, os grandes nomes do e-commerce vão falar um pouco 
mais sobre suas experiências para vender mais nos marketplaces na 
Black Friday. Empresas como Magalu, Mercado Livre e Tivit estão no 
evento. Palestrantes confirmados: Helenice Moura, Acelera E-commerce; 
Luana Ribeiro, DevApi; André Santos, Mercado Livre; Ricardo Santana, 
Mercado Seller; Fernando Guimaraes, Stone Age; Alicio Maffra, Leo 
Cosméticos; Mariana Castriota, Magalu, entre outros. Inscreva-se em: 
(https://materiais.devapi.com.br/black-friday-o-segredo-para-vender
-mais-nos-marketplaces#rd-column-jsdbj8lz). 

D - Dark Store
A Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do país, registrou 
redução de 30% no prazo de entrega das compras realizadas via site e 

lizada na cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná. Depois do R$ 1,6 
bilhão já investido anteriormente, agora serão mais R$ 1,06 bilhão de 
investimento nas linhas de produção de pneus para veículos de passeio 
e de carga no país. A previsão é mais do que dobrar a capacidade de 
produção de pneus para veículos de carga, para mais de 2.2 mil pneus 
por dia até 2025. Já a meta para a produção de pneus para veículos de 
passeio é aumentar em 28% a capacidade de produção até 2024, ou seja, 
chegar a 23 mil pneus por dia. Objetiva trabalhar na consolidação das 
marcas Dunlop, Falken e Sumitomo, reforçando nosso compromisso com 
o mercado brasileiro de fornecer o melhor em qualidade e tecnologia

H - Centro de Inovação 
A Huawei acaba de inaugurar o Ecosystem Innovation Technology Center, 
primeiro Centro de Inovação para experimentação de 5G e Inteligência 
Artificial de São Paulo. Foi idealizado para oferecer um ambiente de 
inovação e integração para todo o ecossistema, que envolve não só as 
operadoras, como outros parceiros da indústria de TI. Está aberto a 
todos os interessados em desenvolver, em conjunto, novas aplicações e 
provas de conceito em condições reais de uma rede 5G ponta a ponta. 
Nele, os parceiros da Huawei poderão se preparar para desafios futuros 
por meio de soluções de tecnologias avançadas com o uso integrado de 
5G, Cloud Computing e Inteligência Artificial, que permitirão visualizar 
em tempo real o impacto da adoção de novas aplicações e serviços em 
seus negócios. Saiba mais: (https://www.huawei.com).

I - Melhor Perfume
Com fragrância criada pela Takasago (com operação em 27 países, in-
cluindo o Brasil), o perfume Narciso Eau De Parfum Ambrée conquistou 
a cobiçadíssima categoria “Melhor Perfume Feminino do Ano”, da Acca-
demia del Profumo, em Milão. Com assinatura do perfumista Aurelien 
Guichard, a criação tem como diferencial recriar o brilho sensual da 
pele aquecida pelo Sol, sendo destaque em um dos prêmios mais alme-
jados do ramo no mundo. Os vencedores das nove categorias da edição 
2021 foram selecionados por meio de votação de consumidores em um 
hotsite especial da Accademia, acessado com um QR code espalhado 
por perfumarias italianas. Ao todo, foram 142 mil votos (https://www.
takasago.com/). 

J - Vida e Saúde
A Dimensions Sciences, ONG com sede nos Estados Unidos, oferece pelo 
programa DS Bridges cinco a dez bolsas de estudo e orientação para 
cientistas que realizam pesquisas com aplicações práticas nas áreas de 
Ciências da Vida e Saúde e trabalham sem remuneração monetária no 
Brasil, nos Estados Unidos ou outros países. A organização oferece um 
programa de transição de carreira, permitindo que cientistas continuem 
se dedicando à pesquisa enquanto procuram emprego ou bolsas de es-
tudo de longo prazo em agências estaduais, federais ou internacionais. 
Os candidatos devem ter o mestrado completo compatível com a área 
de atuação e desenvolver atividades científicas nas áreas das Ciências 
Biológicas e da Saúde. Mais informações: (https://ds-bridges.org/).

Quais são os passos para 
uma franquia de sucesso?

Uma franquia pode 
ser um modelo de 
negócios rentável, 
com possibilidade de 
expansão e outras 
inúmeras vantagens

Mas que para ad-
ministrar é pre-
ciso ter bastante 

paciência, organização e 
um bom entendimento do 
mercado para investir e 
se atentar para que boas 
oportunidades não sejam 
perdidas, e as ruins sejam 
dispensadas com sabe-
doria. 

A jornada empreende-
dora no Brasil não é fácil, 
pois somos um país buro-
crático quando se trata da 
abertura de uma empresa 
e os impostos para manter 
um negócio funcionando 
também são altos. Apesar 
disso, as franquias conse-
guem manter-se firmes em 
meio a outros exemplos 
de negócios. De acordo 
com Associação Brasileira 
de Franchising (ABF), 
apenas cinco entre 100 
novas franquias abertas 
encerram as atividades 
até o segundo ano de 
operação. 

Para que uma franquia 
fique dentro do grupo das 
outras 95 que permanecem 
abertas, aconselho seguir 
alguns passos fundamen-
tais para a estabilidade 
e progresso da empresa. 
Um dos principais é não 
ter medo de se arriscar. 
Entendo que correr riscos 
acarreta em uma série de 
receios e não é um mo-
vimento fácil de se fazer, 
entretanto o setor de fran-
quias está em constante 
inovação, novos negócios 
estão sendo criados todos 
os dias e quem não se 
arriscar pode ficar ultra-
passado. 

Investir em ideias dife-
rentes também é um bom 
caminho. Ainda segundo 
a ABF, os maiores setores 
de franquias no Brasil 
são os de idiomas, casa e 
construção, saúde, beleza 

e bem estar, serviços gerais 
e alimentação. Olhando 
essa lista há duas opções a 
serem escolhidas: investir 
em um modelo consolida-
do ou tomar o caminho 
contrário e observar quais 
tipos de negócios franque-
ados estão em falta no mer-
cado para criar uma nova 
franquia com um segmento 
mais ousado e inovador. 

Escolher a dedo seus 
parceiros, funcionários e 
fornecedores também é 
de extrema importância, 
pois é preciso ter ao seu 
lado pessoas de confiança 
e comprometidas com seu 
negócio. O mesmo funcio-
na para os franqueados. É 
necessário ter cuidado ao 
selecionar as pessoas que 
vão representar o nome da 
sua franquia para outros 
públicos. Sempre invista 
em bons treinamentos 
para manter todos os fran-
queados inteirados sobre 
a empresa e os negócios 
atuais. 

Por último, mas não 
menos importante, fique 
constantemente atuali-
zado sobre todo o setor 
de franquias, não apenas 
sobre assuntos que corres-
pondem a sua área. Acom-
panhe feiras de franquias, 
leia pesquisas e notícias 
sobre o setor e saiba con-
versar sobre a área que 
você atua. 

Todos os passos corretos 
para ter uma franquia de 
sucesso na verdade são 
uma incógnita, pois sa-
bemos que o caminho do 
empreendedorismo pode 
conter espinhos e pedras. 
Os conselhos que listei 
acima são alguns precei-
tos que podem ajudar a 
começar no rumo certo, 
mas o verdadeiro suces-
so é uma trilha cheia de 
curvas, e você pode errar 
bastante até chegar lá. Só 
não desista de tentar até 
alcançar o que você almeja 
para sua vida. 

(*) - É Diretor de Expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, empresa 

especializada em migração, 
internacionalização de negócios e 

franquias.

Renato Alves (*)

www.netjen.com.br

A MP prevê a trans-
ferência de compe-
tência e órgãos do 

Ministério da Economia para 
o novo ministério. Prevê 
também a “possibilidade de 
transformação de cargos 
em comissão e funções de 
confiança” para a nova pasta.

Em nota, a Secretaria-
Geral da Presidência da 
República explica que a 
MP 1.058 prevê regras de 
transição e informa que ca-
berá à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional dar apoio 
jurídico para a atualização de 
estruturas, enquanto feitas 
via decreto, bem como para 

As atribuições da nova pasta estavam a cargo do 
Ministério da Economia.

O Índice de Confiança 
da Indústria (ICI), medi-
do no país pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) , 
cresceu 0,8 ponto de ju-
nho para julho e atingiu 
108,4 pontos, em uma 
escala de zero a 200. Essa 
foi a terceira alta conse-
cutiva do indicador, que 
atingiu o maior valor 
desde janeiro deste ano 
(111,3 pontos). A alta foi 
puxada principalmente 
pelo Índice de Expecta-
tivas, que mede a con-
fiança do empresariado 
da indústria brasileira em 
relação ao futuro e que 
subiu 0,9 ponto. 

Com essa, que foi a ter-
ceira alta consecutiva, o 
indicador chegou a 104,9 
pontos. O Índice da Situ-
ação Atual, que apura a 
percepção do empresa-
riado sobre o presente, 
subiu 0,5 ponto e chegou 

Com essa, que foi a terceira alta consecutiva, o indicador 
chegou a 104,9 pontos.

Inflação nas 
fábricas subiu 
para 1,31%

O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede 
a variação de preços de 
produtos industrializados 
na saída das fábricas brasi-
leiras, registrou inflação de 
1,31% em junho. A taxa é 
maior que a de maio último 
(0,99%) e de junho de 2020 
(0,60%), de acordo com 
dados divulgados ontem 
(28), no Rio de Janeiro, 
pelo IBGE. Com o resultado, 
o IPP, que começou a ser 
calculado em 2014, atingiu 
inflação recorde no primeiro 
semestre (19,11%) e em 12 
meses, 36,81%.

Os principais respon-
sáveis pela inflação em 
junho foram as indústrias 
extrativas (8,71%), outros 
produtos químicos (2,16%), 
produtos de metal (2,80%) 
e máquinas, aparelhos e ma-
teriais elétricos (2,60%). 18 
das 24 atividades industriais 
pesquisadas tiveram alta de 
preços. 

Grande parte dessa varia-
ção de 1,31% se explica pelo 
que ocorreu com os preços 
das indústrias extrativas. 
Os preços do setor subiram, 
em média, 8,71%, por causa 
da variação dos preços em 
dólar no mercado interna-
cional, apesar da apreciação 
do real no período (ABr).
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MP que cria Ministério do 
Trabalho é publicada no DOU
Foi publicada no Diário Oficial da União de ontem (28) a medida provisória (MP) que cria o Ministério 
do Trabalho e da Previdência

diretrizes que visam gera-
ção de emprego e renda e 
de apoio ao trabalhador, 
além das relativas a política 
e diretrizes para a moder-
nização das relações de 
trabalho e de fiscalização 
do trabalho.

“O novo ministério tam-
bém contempla os conselhos 
relacionados a Trabalho, 
Previdência e Previdência 
Complementar”, acrescenta, 
na nota, a secretaria da Pre-
sidência. A criação do novo 
ministério está sendo feita 
por meio de alterações na 
Lei nº 13.844, de 18 de junho 
de 2019 (ABr).

a transição de servidores.
O novo ministério será 

composto pelas áreas de 
previdência, política e de 

Confiança da indústria atinge 
maior patamar desde janeiro

a 111,8 pontos. Apesar 
da alta do ICI, houve uma 
desaceleração em relação 
ao crescimento de junho 
(3,4 pontos). 

“As empresas ainda 
enfrentam um cenário 
de escassez de insumos, 
possibilidade de raciona-
mento energético e alta 
incerteza econômica, 
fatores que tendem a 

limitar uma alta mais 
expressiva da confiança 
nos próximos meses”, 
disse a economista da 
FGV, Claudia Perdigão. 
O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada 
subiu 0,7 ponto percen-
tual, indo para 80,1%, 
maior valor desde no-
vembro de 2014 (80,3%) 
(ABr).



Por que os governos 
detestam o Bitcoin?

Há muitos anos, os 
governos têm sido 
francamente hostis 
às criptomoedas de 
qualquer tipo

Salvo raras exceções, 
como El Salvador, 
que após uma polê-

mica mudança institucional 
interna decidiu adotar o 
Bitcoin como uma de suas 
moedas oficiais, os governos 
dos outros países parecem 
detestar o bitcoin. A razão é 
simples: perda de controle. 
Em 2018, o então secretário 
do Tesouro dos Estados Uni-
dos, Steve Mnuchin, prome-
tia acabar com o anonimato 
do Bitcoin e defendia uma 
regulação para o ativo. 

Em março de 2021, área 
responsável pelo sistema 
financeiro da Índia acenava 
com uma lei que proibiria 
de uma vez por todas as 
criptomoedas, multando 
qualquer pessoa que ne-
gociasse no país ou mesmo 
detivesse tais ativos. Após 
idas e vindas, autoridades 
do Reserve Bank of India 
permanecem hostis ao 
criptoativo e estudam a 
introdução de uma moeda 
digital no banco central. 

Em maio de 2021, o 
governo da China virtual-
mente baniu o Bitcoin e 
lançou uma forte ofensiva 
contra os mineradores de 
criptomoedas, o que pode 
ter influenciado a recente 
queda no preço do cripto-
ativo. Apesar de contradi-
tória, toda a movimentação 
repressiva aconteceu ao 
mesmo tempo que banco 
central do país buscava lan-
çar a própria moeda digital. 

Já em julho de 2021, novas 
regulações propostas pela 
Comissão Europeia tentam 
tornar o Bitcoin rastreável e 
proibir carteiras criptográfi-
cas anônimas, fazendo com 
que as exchanges de crip-
tomoedas sejam forçadas 
a coletar os dados de seus 
usuários. A movimentação 
dos governos é justificada 
pelo temor que o bitcoin 

possa ser usado para contor-
nar os controles de capital, 
ser usado para lavagem de 
dinheiro ou compras ilegais. 
No entanto, essa justifica-
tiva parece contar apenas 
metade da história. 

É verdade que os dois 
principais diferenciais do 
Bitcoin são o anonimato nas 
transações e seu funciona-
mento descentralizado, que 
potencialmente permiti-
riam a lavagem de dinheiro 
e as compras ilegais, mas 
também é verdade, que a 
existência de um meio de 
troca e pagamento não vin-
culado a qualquer governo 
coloca em xeque a capa-
cidade de planejamento 
e controle monetário por 
parte de agentes políticos. 

Não é novidade que o 
controle da política mone-
tária constitui um dos me-
canismos mais importantes 
do Estado moderno, para a 
consecução de seus objeti-
vos. A pandemia da Covid-19 
serviu para demonstrar com 
clareza que o monopólio 
estatal da moeda é um ele-
mento fundamental para a 
sobrevivência do estamento 
político. Países como EUA, 
Japão, Reino Unido e França 
já possuem endividamento 
maior do que a produção 
doméstica e não sabem como 
contornar a situação. 

Assusta o poder público 
perder controle da moeda 
e junto com ele a possibili-
dade de repassar os custos 
de suas ações para a popu-
lação, pois ele que passaria 
a estar no centro de uma 
profunda crise institucional, 
caso a adoção do bitcoin 
fosse amplamente abraçada 
pela população. 

A defesa do bitcoin e ou-
tros criptoativos deve ser 
feita de modo intransigente, 
pois trata-se, em última 
análise, de uma importante 
ferramenta de resistência 
aos que buscam regulamen-
tar os meios, para controlar 
os fins. 

(*) - Formado em Direito e mestrando 
em Economia e Mercados, 

é analista do Centro Mackenzie de 
Liberdade Econômica.

Allan Augusto Gallo Antonio (*)
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A discrição e sobriedade 
dos profissionais do 
Direito ainda devem 

prevalecer, mas, agora, eles 
poderão ter mais flexibilida-
de no ambiente digital. 

Uma das principais preo-
cupações da OAB é evitar 
preços tabelados e o incenti-
vo de litígios - ou seja, a pro-
vocação de ações na justiça 
com a promessa de ganhos 
financeiros. No entanto, era 
necessária a adaptação das 
regras às imposições das 
novas tecnologias e possi-
bilidades. 

“Essa mudança ocorre 
dentro de um contexto no 
qual tecnologias digitais 
já fazem parte do cotidia-
no da prática jurídica. A 
Associação Brasileira de 
Lawtechs e Legaltechs diz 
que cerca de metade dos 
tribunais brasileiros tem 
projetos de inteligência 
artificial já implantados. 
Então, é natural que te-
nhamos mudanças na ma-
neira de dar visibilidade às 
bancas de advocacia e seus 
profissionais”, comenta 
Thaís Faccin, sócia da 
Jahe Marketing, empresa 
especializada em acelerar 
negócios pelo marketing. 

Para ela, as definições do 
que é possível fazer, além de 
privilegiar as estratégias de 
marketing digital - como o 
impulsionamento de mídias 

Uma das principais preocupações da OAB é evitar preços 
tabelados e o incentivo de litígios.

O FGTS sacado pode ser utilizado 
como para abrir ou impulsionar um 

negócio próprio.

Além de ser uma boa oportunidade 
para resolver pendências financeiras, 
o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) sacado pode ser uti-
lizado como investimento para abrir 
ou impulsionar um negócio próprio. 
Mas, é necessário realizar alguns 
passos para que o saque ocorra de 
forma segura. 

O VP de Operações da Contabilizei, 
maior escritório de contabilidade do 
país e pioneira na simplificação dos 
processos contábeis, Charles Gularte, 
explica que o saque pode ocorrer em 
situações específicas tais como: res-
cisão sem justa causa, aposentadoria, 
aquisição de imóvel, falência da em-
presa, desastre natural ou estado de 
calamidade pública, além de doenças 
graves do trabalho ou determinação 
judicial, dentre outras possibilidades. 

“Para sacar o FGTS, é preciso se 
atentar aos valores. O saque de valor 
igual ou inferior a R$3.000,00 pode 
ser feito nas unidades lotéricas, nos 
correspondentes Caixa Aqui, nos 
postos de atendimento eletrônico e 
nas salas de autoatendimento para 
trabalhadores que possuem cartão do 
cidadão e senha. 

Não é novidade que a 
tecnologia vem mudando a 
forma de atuação de muitas 
empresas. Um exemplo 
disso são as papeladas, o 
que antes era um trabalho 
burocrático e tedioso, se 
transformou em um pro-
cesso rápido e simplificado. 

Entre as soluções que vêm 
conquistando o segmento 
empresarial estão as assi-
naturas eletrônicas. 

Antes para realizar essa 
atividade era necessário a 
presença das duas partes e 
um cartório, hoje, basta um 
clique e está tudo resolvido. 
O método é totalmente 
legal e garante que tudo o 
que está descrito em um 
documento é verdadeiro 
e íntegro, além de trazer 
economia, como tempo e 
dinheiro, já que não haverá 
gastos com deslocamentos 
e impressões. 

Rafael Figueiredo, CEO da 
D4Sign, empresa líder em 
assinatura eletrônica, afir-
ma que todos os segmentos 
podem utilizar a ferramenta, 
inclusive, ele lista que os 
setores de educação, ad-
vocacia, instituições finan-
ceiras, recursos humanos, 
imobiliárias, seguradoras 
e telecomunicação são as 
com maior destaque no 

seu uso. Diante desse cres-
cimento, surgem algumas 
dúvidas, como, quais são os 
documentos que podem ser 
assinados? 

Figueiredo explica que 
os principais são: contrato 
de prestação de serviços, 
de locação ou de compra 
e venda, matrícula esco-
lar, assinatura de serviços 
essenciais como água e 
internet, documentos jurí-
dicos, propostas de seguros, 
relatórios emitidos pela 
empresa, contratos de plano 
de saúde e odontológico, 
ata de reunião, formulários 
trabalhistas e muitos outros. 

“Esses são os principais, 
mas abrangem muitos outros 
documentos também. Sem 
falar nos benefícios, que são 
solução para todo tipo de 
empresa, desde pequeno a 
grande porte, diminuem o 
consumo de papel, centrali-
zam todos esses arquivos em 
um único local e são muito 
ágeis e eficazes”, conta o 
CEO, completando que essa 
evolução digital mostrou 
o seu valor desde o início 
da pandemia, onde muitos 
empresários acharam nas so-
luções eletrônicas uma for-
ma de se reerguer e inovar. 
Fonte e mais informações: 
(www.d4sign.com.br).

Clóvis Barreto (*)

“Dar um Google” é a expressão que veio para substituir a 
frase “procura na internet” ou “pesquisa isso online”. Segundo 
estatísticas sobre o mundo digital, o Google deve processar em 
média 40 mil pesquisas a cada segundo. Ele é classificado como 
o website mais visitado do planeta. O Google foi fundado como 
uma empresa privada em setembro de 1998, e a sua oferta pública 
inicial só foi realizada em agosto de 2004. 

A missão, desde o início, era organizar a informação mundial 
e torná-la universalmente acessível a todas as pessoas. Em tan-
tos anos de existência da multinacional é possível notar que as 
mudanças no âmbito tecnológico tendem a ocorrer de forma tão 
rápida que é preciso ficar atento para não perder o bonde. No 
caso do Google, uma série de serviços e produtos baseados na 
internet são hospedados pelo site. Isso gera lucro, principalmente 
por meio da publicidade envolvida no Google Ads. 

Antes conhecido como Google AdWords, o Google Ads é a 
plataforma de anúncio do Google. Os links que aparecem em 
destaque nos resultados de pesquisas, os banners, anúncios nas 
páginas de sites e até mesmo as propagandas que aparecem antes 
e durante os vídeos do Youtube são feitos através do Google Ads. 
Essas propagandas podem ser coordenadas diariamente pelos 
anunciantes, dessa forma há a possibilidade de potencializar ou 
reduzir o investimento quase que de forma instantânea.

O Google Ads é capaz de gerar resultados imediatos para os 
mais diversos modelos de negócios. Essa capacidade de medir 
a performance de campanhas mais consistentemente se dá na 
capacidade de fornecer relatórios detalhados sobre qual foi o 

resultado que o anúncio gerou, ou seja, a apresentação de mé-
tricas para avaliação. Além disso, pode ajudar a descobrir novas 
palavras chaves para estratégias de SEO e trazer potenciais 
clientes em todos os estágios do funil de vendas. Esse processo 
permite produzir materiais que aumentem o ranqueamento do 
site que publica textos com SEO com exatidão.

Todo esse conceito culmina em tornar maior a exposição 
do posicionamento da marca. Dessa forma há o aumento de 
engajamento que deixa a empresa na frente dos concorrentes, 
isso porque o Google é a maior plataforma de busca e pesquisa 
do mundo e se a empresa está bem exposta nela, os resultados 
sempre serão satisfatórios. Porém, o que faz o Google Ads uma 
plataforma de anúncio tão fascinante? 

É que as empresas que anunciam podem se destacar para um 
público super segmentado, ou seja, não é só pagar para aparecer 
mais, é investir em audiência qualificada e que tenha relação com 
o seu negócio. Como isso não é necessário desperdiçar orçamento 
formas promiscuas de campanhas que não tem métricas e formas 
de medir os resultados com precisão. 

O melhor de toda essa história está na possibilidade de apren-
der a utilizar profissionalmente essa ferramenta, seja ela para 
aplicação no seu próprio negócio ou para prestação deste serviço 
para outras empresas. Porém, para analisar todos os dados de 
forma assertiva e com isso indicar o caminho certo é necessária 
uma pessoa capacitada e com pleno entendimento da dinâmica 
do Google Ads. Com isso, o orçamento disponibilizado é aplicado 
com maior segurança e expertise.

 
(*) - É CEO na Guia-se Agência de Marketing Digital e mentor de empresas que 

desejam aumentar as suas conversões no Google (www.guiase.com.br).

As práticas de marketing 
por advogados e escritórios
Em junho, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) passou a discutir novas regras relacionadas às práticas 
de marketing por advogados e escritórios de advocacia que, historicamente, são restritas no Brasil

nários ou congressos, 
também é permitido o 
uso de ferramentas de 
publicidade, observadas 
as regras em relação à 
discrição e sobriedade. 

  E o que não pode? Veja 
os pontos mais impor-
tantes: 

	 •	Continua	 proibida	 a	
utilização de marketing 
para atrair clientes por 
meio de mensagens que 
induzem à contratação 
dos serviços, e estímulo 
ao litígio - ou seja, es-
tímulo para que sejam 
criadas ações na justiça. 

	 •	Continua	vetada	referên-
cia, direta ou indireta, a 
valores de honorários, 
formas de pagamento, 
gratuidade ou descontos 
e reduções de preços 
como forma de captação 
de clientes. 

	 •	Não	é	permitido	divulgar	
informações que possam 
induzir a erro ou causar 
dano a clientes, a outros 
advogados ou à socieda-
de. 

	 •	Brindes	também	não	são	
permitidos, bem como 
apresentações dos servi-
ços em ambientes virtu-
ais, ao menos que sejam 
de interesse jurídico. 

Fonte e outras informa-
ções: (www.jahemarketing.
com.br).
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nas redes sociais - somente 
tornam claro que diversas 
práticas já adotadas são 
legítimas para a categoria. 
“Estratégias de branding 
e criação de conteúdo re-
levante são chave para ter 
relevância virtual. Como 
uma categoria extremamen-
te especializada, advogados 
detêm grande conhecimento 
técnico e capacidade de 
análise. 

Essa é a oportunidade 
para não apenas impulsionar 
posts ou artigos em redes 
como Instagram ou Linke-
din, mas também organizar 
cursos livres no formato de 
webinars, lives e produtos no 
qual o conteúdo está em pri-
meiro lugar, como podcasts”, 
conclui Satye Inatomi, sócia 
da Jahe Marketing. Veja al-
guns dos principais pontos 
aprovado pela OAB: 

	 •	A	 publicidade	 deve	 ser	
sóbria, discreta e infor-
mativa. 

	 •	É	permitida	a	identifica-
ção profissional citando 
qualificação e títulos, 
desde que comprováveis 
quando solicitado pela 
Ordem dos Advogados 
do Brasil, bem como com 
a indicação da sociedade 
da qual faz parte. 

	 •	É	permitida	a	divulgação	
de imagem, vídeo ou 
áudio contendo atua-
ção profissional, inclu-
sive em audiências e 
sustentações orais, em 
processos judiciais ou 
administrativos. Mas, 
logicamente, segredos 
de justiça devem ser 
respeitados. 

	 •	Em	 situações	 como	
venda de livros, cursos, 
participação em semi-

Quais documentos 
podem ser assinados 

por via eletrônica?

Saque do FGTS pode ser usado para 
abrir uma empresa

FGTS, pode ser um meio interessan-
te”, conclui o VP. 

No último dia 15 de julho, a Caixa 
liberou a possibilidade de resgatar até 
três anos de saque do FGTS de uma 
só vez. A possibilidade está disponí-
vel para todo e qualquer trabalhador 
que tenha aderido à modalidade do 
saque-aniversário desde que atenda 
as condições como, dentre outras, o 
valor mínimo de R$ 2.000,00 reais. 

A modalidade de “saque-aniversá-
rio” é aquela em que o trabalhador 
opta por resgatar um percentual do 
saldo do fundo de garantia disponí-
vel até o último dia útil do segundo 
mês subsequente ao da aquisição do 
direito de saque, sendo este percen-
tual de resgate variável de acordo 
com o saldo. 

Vale lembrar que, quem realiza qual-
quer saque do FGTS, deve informar 
o valor recebido na declaração do 
Imposto de Renda, ainda que o FGTS 
seja considerado rendimento isento, 
devendo portanto o valor sacado ser 
informado na ficha “Rendimentos 
Isentos e Não-Tributáveis”. Fonte e 
outras informações: (www.contabili-
zei.com.br).
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Já nas demais situações, o saque 
pode ser encaminhado através da in-
ternet e realizado em qualquer agência 
da Caixa”, ressalta Gularte. 

Também é possível utilizar o dinheiro 
para um fundo de emergência, por 
exemplo. “As dívidas crescentes são 
um problema bem característico bra-
sileiro. Quando é esse o caso, realizar 
negociações e selecionar quais devem 
ser pagas antes, verificando taxas de 
juros e outras opções possíveis, é o 
melhor a ser feito no momento e o 

Como o “Dar um Google” mudou a forma de anunciar
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Data, Hora e Local: A Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) foi realizada no dia 27 de julho de 2021, às 9:00 horas, na sede social da Alphaville Ur-
banismo S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 00.446.918/0001-69 e com NIRE 35.300.141.270, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (“Companhia”). Convocação e 
Presença: Dispensada a publicação de Editais de convocação, conforme disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme altera-
da (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social. Mesa: Os trabalhos foram pre-
sididos por Klausner Henrique Monteiro da Silva, e secretariados por Guilherme de Puppi e Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 1. A alteração da redação do Pa-
rágrafo 3º do Artigo 13 e do Parágrafo 4º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; 2. A consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alte-
rações decorrentes do item (1) supra; 3. Aprovação da realização, pela Companhia, da sua 8º (oitava) emissão de debêntures, simples, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, em série única, para colocação privada, no valor total de até R$105.000.000,00 (cento e cinco 
milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), por meio do “Instrumento Particular de Escritura da 8ª (Oitava) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Alphaville Urba-
nismo S.A.” (“Escritura de Emissão de Debêntures”), a ser celebrado entre a Sociedade e a RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação 
da RB Capital Companhia de Securitização), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Sala 
1315, Centro, CEP 01014-907, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.773.542/0001-22 (“Securitizadora”); 4. Celebração do “Instrumento Particular de Emissão de Cédu-
la de Crédito Imobiliário, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural e Outras Avenças” (“Escritura de Emissão de CCI”), a ser celebrado entre a Secu-
ritizadora e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de instituição custodiante 
(“Instituição Custodiante”) e a Companhia, na qualidade de interveniente anuente, por meio do qual a Securitizadora emitirá 1 (uma) cédula de crédito imobiliário, 
sem garantia real imobiliária (“CCI”), para representar a totalidade do crédito a ser detido pela Securitizadora em decorrência da subscrição e integralização das De-
bêntures (“Créditos Imobiliários”); 5. Participação da Companhia, na qualidade de devedora, em operação de securitização de créditos imobiliários da 371ª série 
da 1ª emissão da Securitizadora (“CRI”) que serão emitidos com lastro nas Debêntures, representadas pela CCI, e ofertados publicamente no mercado de capitais 
brasileiro, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476 de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e da Instrução da CVM, de 30 
de dezembro de 2005, conforme alterada (“Instrução CVM 476”, “Instrução CVM 414” e “Oferta”, respectivamente) e nos termos do “Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários da 371ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da RB SEC Companhia de Securitização” (“Termo de Securitização”), 
a ser celebrado entre a Securitizadora e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., acima qualifi cada, na qualidade de agente 
fi duciário representante da comunhão dos interesses dos titulares de CRI (“Agente Fiduciário dos CRI”); 6. Outorga, sob condição suspensiva, da Cessão Fiduciá-
ria de Recebíveis (conforme abaixo defi nida), por meio da celebração dos Contratos de Garantia (conforme abaixo defi nido); 7. Celebração do “Contrato de Coordena-
ção, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 371ª 
(trecentésima septuagésima primeira) Série da 1ª (Primeira) Emissão da RB SEC Companhia de Securitização S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Securitiza-
dora e o BANCO VOTORANTIM S.A., instituição fi nanceira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, tor-
re A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.588.111/0001-03 (“Coordenador Líder” e “Contrato de Distribuição”, respecti-
vamente); 8. Celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos e seus respectivos aditamentos necessários à emissão das Debêntures e a realização 
da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes instrumentos: (a) a Escritura de Emissão de Debêntures, (b) a Escritura de Emissão de CCI; e 
(c) os Contratos de Garantia; e 9. Autorização expressa para que a Diretoria e os demais representantes legais da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos, ne-
gociem as condições fi nais, tomem todas e quaisquer providências e adotem todas as medidas necessárias à (a) formalização, efetivação e administração das deli-
berações desta ata para a emissão das Debêntures, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão e a Oferta, incluindo, mas não 
se limitando, os documentos mencionados nos itens (i) a (vi) acima, bem como aditamentos aos referidos instrumentos e demais instrumentos relacionados, (b) for-
malização e efetivação da contratação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Ofer-
ta, tais como o agente de liquidação, o escriturador, o Agente Fiduciário dos CRI entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de 
contratação e eventuais alterações, bem como fi xar-lhes honorários; e (c) a ratifi cação de todos os atos já praticados pela Diretoria no âmbito da Emissão e da Ofer-
ta. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, a lavratura da ata da 
presente Assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei 
das Sociedades por Ações, e o Artigo 7º, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado por una-
nimidade o quanto segue, sem quaisquer restrições ou ressalvas: 1. A aprovação da alteração da redação dos seguintes itens do Estatuto Social da Companhia: (a) 
Artigo 13, mediante alteração de seu Parágrafo 3º, acerca de determinadas deliberações sobre matérias de competência da Diretoria, o qual passará a vigorar, para 
todos os fi ns de direito, com a seguinte redação: “Artigo 13. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes os membros 
da Diretoria e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Benefi ciários”), na hipótese de eventual 
dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. [...] § 3º. As condições e as limitações da in-
denização objeto do presente Artigo serão determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pela Diretoria, sem prejuízo da contra-
tação de seguro específi co para a cobertura de riscos de gestão.” (b) Artigo 20, mediante alteração de seu Parágrafo 4º, a fi m de não constar a expressão “membros 
do Conselho de Administração”, tendo em vista que a Companhia não possui Conselho de Administração instalado atualmente, o qual passará a vigorar, para todos 
os fi ns de direito, com a seguinte redação: “Artigo 20. A representação da Companhia para a prática de todos e quaisquer atos será necessariamente exercida: (i) por 
quaisquer 2 (dois) diretores, em conjunto, para a prática de quaisquer atos ou a celebração de documentos que criem obrigações para a Companhia, independente 
de valor; (ii) por procurador devidamente constituído e com poderes específi cos; ou (iii) para fi ns do disposto no parágrafo terceiro abaixo qualquer Diretor ou procu-
rador devidamente constituído e com poderes específi cos. [...] (i) § 4º. Os atos de qualquer acionista, Diretor, empregado ou procurador que envolvam a Companhia 
em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações estranhas ao objeto social são expressamente vedados e serão considerados nulos, sem efeito e inválidos 
com relação à Companhia.” 1.2. A aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das deliberações constantes sob os itens 1.1 (a) e 1.1 
(b) acima, o qual passa a vigorar conforme Anexo I à presente ata. 1.3. Na aprovação da realização, pela Companhia, da Emissão de Debêntures, nos termos da Es-
critura de Emissão de Debêntures, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão 
de Debêntures: (a) Número da Emissão: as Debêntures representam a 8ª (oitava) emissão de Debêntures da Companhia; (b) Valor Total da Emissão: o valor total da 
Emissão será de até R$105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo defi nida), observada a possibilidade de distribuição 
parcial de, no mínimo, R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”); (c) Quantidade: serão emitidas até 105.000 (cento e cinco mil) Debên-
tures, na Data de Emissão (conforme abaixo defi nida), observada a possibilidade de distribuição parcial de, no mínimo, 80.000 (oitenta mil) Debêntures; (d) Valor No-
minal Unitário: as Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (e) Data de Emissão: Para to-
dos os efeitos legais, a data da Emissão das Debêntures será dia 27 de julho de 2021; (f) Séries: a Emissão será realizada em série única; (g) Conversibilidade, Tipo 
e Forma: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações, escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certifi cados; (h) Espécie: nos termos do ar-
tigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, as Debêntures serão da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real mediante o implemen-
to das Condições Suspensivas (conforme defi nidas na Escritura de Emissão de Debêntures); (i) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvada as hipóteses de Evento de 
Vencimento Antecipado, de Resgate Antecipado Facultativo e/ou de Resgate Antecipado Obrigatório, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão de De-
bêntures, as Debêntures terão vencimento em 20 de julho de 2027; (j) Garantia: Em garantia do fi el, pontual e integral pagamento e/ou cumprimento de todas as Obri-
gações Garantidas (a serem defi nidas na Escritura de Emissão de Debêntures), as Debêntures contarão com cessão fi duciária, pela Companhia e pelas Sociedades 
Desenvolvedoras (a serem descritas na Escritura de Emissão de Debêntures), sob condição suspensiva, dos recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou uni-
dades autônomas de empreendimentos imobiliários desenvolvidos pela Companhia, por suas fi liais e por sociedades do grupo econômico da Emissora, as quais se-
rão devidamente descritas na Escritura de Emissão de Debêntures (“Recebíveis”), constituída sob condição suspensiva e proporcional à participação da Companhia 
e das Sociedades Desenvolvedoras nos empreendimentos, conforme o caso (“Cessão Fiduciária de Recebíveis”), a ser formalizada por meio da celebração (1) 
dos “Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Recebíveis em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, entre a Companhia, a Securitizadora e 
as Sociedades Desenvolvedoras (“Contratos de Garantia”), os quais serão devidamente registrados perante o competente Registro de Títulos e Documentos, nos 
termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme em vigor (“Lei nº 4.728/65”), 
com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em vigor (“Lei nº 10.931/04”), e dos artigos 22 e seguintes da Lei nº 9.514, 
de 20 de novembro de 1997 (“Lei 9.514”) e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil; (k) Destinação dos recursos: os recursos líquidos ob-
tidos pela Companhia por meio da emissão das debêntures deverão ser destinados diretamente ou por meio de sociedades de propósito específi co controladas pela 
Companha, exclusivamente para fi nanciamento imobiliário, gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à aquisição, construção, expansão, 
desenvolvimento e reforma de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários desenvolvidos pela Companhia ou por sociedades de propósito específi co 
por ela controladas, conforme descritos na Escritura de Emissão de Debêntures; (l) Preço e Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas e 
integralizadas, em moeda corrente nacional, nas mesmas datas em que ocorrem subscrições e integralizações dos CRIs (sendo qualquer data em que forem integra-
lizadas parcial ou totalmente as Debêntures, uma “Data de Integralização”), observados os termos e condições do Termo de Securitização, por seu Valor Nominal 
Unitário ou, em eventuais datas posteriores à Primeira de Data de Integralização (conforme abaixo defi nida), por seu Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido da 
Remuneração, conforme o caso, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme o 
caso, inclusive, até a data de sua efetiva integralização, em ambos os casos, após o atendimento das Condições Precedentes (conforme defi nidas na Escritura de 
Emissão de Debêntures). Para fi ns da Escritura de Emissão de Debêntures, considera-se a “Primeira Data de Integralização” a data em que efetivamente ocorrer 
a primeira subscrição e integralização das Debêntures; (m) Depósito para Distribuição e Negociação: A colocação das Debêntures será realizada de forma privada ex-
clusivamente para a Securitizadora, sem a intermediação de quaisquer instituições, sejam elas integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários ou não, 
e não contará com qualquer forma de esforço de venda perante o público em geral, sendo expressamente vedada a negociação das Debêntures em bolsa de valores 
ou em mercado de balcão organizado, ressalvada a possibilidade de negociação privada. As Debêntures não serão registradas para distribuição no mercado primá-
rio, negociação no mercado secundário ou qualquer forma de custódia eletrônica, seja em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado; (n) Atualização Mone-
tária: O valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário das Debêntures, conforme o caso, será atualizado pela variação do Índice de Preço ao Consumi-
dor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (“IPCA” e “Atualização Monetária”, respectivamente), calculado de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por dias úteis, desde a Primeira Data de integralização das Debêntures até a data do seu efetivo pagamento, (“Valor Nominal Unitá-
rio Atualizado”), sendo que o produto da Atualização Monetária será incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitá-
rio, conforme o caso, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão; (o) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, incidi-
rão juros remuneratórios correspondentes (i) durante o Período Inicial (conforme defi nido da Escritura de Emissão de Debêntures), 8,00% (oito por cento) ao ano; e 
(ii) após o término do Período Inicial, 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, (“Remuneração”) nos termos e condições previstos na Escri-
tura de Emissão de Debêntures; (p) Pagamento da Remuneração: O pagamento da Remuneração relativa às Debêntures será realizado mensalmente conforme indi-
cado no cronograma a ser implementado na Escritura de Emissão de Debêntures (cada data, uma “Data de Pagamento”), a partir da Data de Emissão; (q) Repac-
tuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures; (r) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a qualquer tempo e a seu 
exclusivo critério, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures, com o consequente resgate antecipado facultativo dos CRI, nos termos previstos na Escri-
tura de Emissão de Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”); (s) Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá realizar, a seu critério, 
nas hipóteses a serem alinhadas na Escritura de Emissão, a amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures, com a consequente amortização extraor-
dinária facultativa dos CRI (“Amortização Extraordinária Facultativa”); (t) Amortização Ordinária: as datas e os valores de amortização, ressalvadas as hipóteses 
de vencimento antecipado e resgate antecipado, estarão previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, (“Amortização Ordinária”), nos termos e condições a 
serem previstos na Escritura de Emissão de Debêntures; (u) Vencimento Antecipado Automático: a ocorrência dos eventos descritos na Escritura de Emissão de De-
bêntures, sem prejuízo de outros eventos defi nidos nos demais documentos da Oferta, observados os eventuais prazos de cura e procedimentos aplicáveis previstos, 
acarretará no vencimento antecipado automático das Debêntures, e consequentemente o resgate antecipado dos CRI, sendo todas as obrigações previstas na Escri-
tura de Emissão de Debêntures antecipadamente vencidas e exigíveis de pleno direito, na data da ocorrência do evento de vencimento antecipado automático, sen-
do facultado à Securitizadora executar a Escritura de Emissão de Debêntures, observados os procedimentos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures (“Even-
tos de Vencimento Antecipado Automático”); (v) Vencimento Antecipado Não Automático: Na ocorrência de quaisquer dos eventos descritos na Escritura de 
Emissão de Debêntures, a Securitizadora deverá convocar assembleia geral de titulares dos CRI, para deliberar a respeito da não declaração do vencimento anteci-
pado das Debêntures, observados os procedimentos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures (“Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático”, 
em conjunto com Eventos de Vencimento Antecipado Automático, “Eventos de Vencimento Antecipado”); e (w) Demais condições: disponibilizadas na documen-
tação apresentada aos acionistas e arquivada na sede da Companhia. 1.4. Aprovação da celebração da Escritura de Emissão de CCI, anuindo com as características 
e condições, que serão detalhadas e reguladas na própria Escritura de Emissão de CCI; 1.5. Aprovação da participação da Companhia, na qualidade de devedora do 
crédito imobiliário oriundo das Debêntures, na operação de distribuição pública, com esforços restritos, dos CRI, nos termos do Termo de Securitização, da Instrução 
CVM 476 e da Instrução CVM 414, que serão lastreados pela CCI, no valor de até R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais) na data de emissão da CCI; 1.6. 
Aprovação da outorga, sob condição suspensiva, da Cessão Fiduciária de Recebíveis, por meio da celebração dos Contratos de Garantia pela Companhia e pelas So-
ciedades Desenvolvedoras; 1.7. Aprovação da celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos e respectivos aditamentos, necessários à emissão das 
Debêntures e a realização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes instrumentos: (i) a Escritura de Emissão de Debêntures, (ii) a Es-
critura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de Distribuição e (iv) os Contratos de Garantia; e 1.8. Autorização expressa da Diretoria e os demais representantes legais 
da Companhia a praticar todos e quaisquer atos, negociar as condições fi nais e tomar todas e quaisquer providências e adotar todas as medidas necessárias à: 
(a) formalização, efetivação e administração das deliberações desta ata para a emissão das Debêntures, incluindo a assinatura de todos os documentos men-
cionados nesta ata; bem como a assinatura de qualquer outro instrumento necessário ou recomendável à realização da Emissão e da Oferta (tais como procu-
rações, aditamentos aos referidos instrumentos e demais instrumentos relacionados); (b) formalização e efetivação do Coordenador Líder, dos assessores le-
gais e dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta, tais como o agente de liquidação, o escriturador, o Agente Fiduciá-
rio dos CRI entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações, bem como fi xar-lhes ho-
norários; e (c) ratifi cação de todos os atos já praticados com relação às deliberações acima. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo qualquer manifestação, o Presidente da Mesa declarou a pressente Assembleia encerrada e suspen-
deu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que, uma vez lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes. Mesa: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Presidente; e Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Acionistas Presentes: Alphaville S.A. (p. 
Klausner Henrique Monteiro da Silva e p. Guilherme de Puppi e Silva). São Paulo, 27 de julho de 2021. Certifi co que a presente é cópia fi el da Ata lavrada em 
livro próprio. Mesa: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Presidente e Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Acionista: Alphaville S.A.
ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO. CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO. Artigo 1. A Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado regida pelo presente Estatuto Social e pela legislação em vigor. Artigo 2. A Companhia tem a sua sede 
e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, podendo abrir, encerrar e alterar o en-
dereço de fi liais no País ou no exterior por deliberação da Diretoria. Artigo 3. A Companhia tem por objeto: (i) urbanização de terrenos próprios ou de terceiros sem 
a prestação de serviços; (ii) elaboração de projetos em geral; (iii) construção e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em imóveis próprios ou de tercei-
ros; (iv) incorporações imobiliárias sem a prestação de serviços; (v) construção civil e prestação de serviços de engenharia civil, por si ou por terceiros contratados; 
(vi) serviços de consultoria imobiliária; (vii) compra e venda, locação e administração de bens imóveis próprios; (viii) promoção de feiras, exposições, congressos, se-
minários, reuniões e outros eventos, inclusive de caráter desportivo, recreativo, social ou cultural; (ix) toda e qualquer atividade relacionada com as atividades aqui 
mencionadas; e (x) participação como sócia ou acionista em qualquer sociedade ou empreendimento regularmente constituído, como consorciada em qualquer con-
sórcio ou como parceira em qualquer empreendimento imobiliário. Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar outros ramos de atividade afi ns ou complemen-
tares ao objeto expresso no Artigo 3º. Artigo 4. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL. Artigo 5. O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$599.178.950,00 (quinhentos e noventa e nove milhões, cento e setenta e oito mil, novecen-
tos e cinquenta reais), dividido em 237.792.162 (duzentas e trinta e sete milhões, setecentas e noventa e duas mil, cento e sessenta e duas) ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. § 2º. 
A propriedade das ações presumir-se-á pela inscrição do acionista no livro “Registro de Ações Nominativas” da Companhia. As transferências de ações serão feitas 
por meio de assinatura do respectivo termo no livro de “Transferência de Ações Nominativas” da Companhia. § 3º. A Companhia não poderá emitir partes benefi ciá-
rias. Artigo 6. Os acionistas têm preferência na subscrição de novas ações, na proporção das ações já possuídas anteriormente. Caso algum acionista desista, por 
escrito, do seu direito de preferência, ou, se consultado, não se manifestar dentro de 30 (trinta) dias contados da data da consulta, caberá aos demais acionistas, na 

proporção das ações de sua titularidade, o direito à subscrição dessas ações. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL - Seção I - Organização. Artigo 7. A Assem-
bleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros 
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será con-
vocada pelo Diretor Presidente ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo 
a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência. Independente das formalidades aqui previstas, a Assembleia Geral será considerada 
regularmente instalada se comparecerem todos os acionistas. § 2º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas pre-
sentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei. § 3º. A Assembleia Geral só poderá deli-
berar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. § 4º. As atas de Assembleias 
deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário 
dos fatos ocorridos. § 5º. As Assembleias Gerais poderão ser realizadas mediante a utilização de mecanismos de participação e votação a distância, nos termos da 
legislação aplicável. Artigo 8. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por 
outro diretor ou acionista indicado pela maioria dos presentes, nessa ordem. O Presidente da Assembleia Geral indicará o Secretário. Seção II - Competência. Ar-
tigo 9. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por lei e regulamentos aplicáveis, e por este Estatuto Social: I. tomar as contas dos adminis-
tradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações fi nanceiras; II. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a desti-
nação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; III. eleger e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado; IV. fi xar a remu-
neração global anual dos administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; V. alterar o Estatuto Social; VI. deliberar sobre a dissolução, 
liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou de qualquer sociedade na Companhia; VII. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Di-
retoria. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO. Artigo 10. A Companhia será administrada pela Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e por este Es-
tatuto Social. § 1º. Os membros da Diretoria tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador em-
possado, dispensada qualquer garantia de gestão, observada a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no 030, Parágrafo Único, 
deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis. § 2º. Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus 
substitutos (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data), salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral. Artigo 11. Ressalvado o dis-
posto no presente Estatuto Social, a Diretoria se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria abso-
luta dos presentes. Parágrafo Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os seus mem-
bros. Caso não estejam fi sicamente presentes, os membros da Diretoria poderão manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes feita em favor de outro 
membro do respectivo órgão; (ii) voto escrito enviado antecipadamente; ou (iii) voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de co-
municação, bem como por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhantes, desde que permitam a identifi cação e participação efetiva na reunião, 
de forma que os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. Artigo 12. Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os Diretores da Companhia que 
estejam em situação de interesse pessoal confl itante deverão cientifi car os demais membros da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião, 
a natureza e a extensão do seu impedimento. Artigo 13. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes os membros da 
Diretoria e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Benefi ciários”), na hipótese de eventual dano 
ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. § 1º. A Companhia não indenizará o Benefi ciário 
por (i) atos praticados fora do exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados em interesse próprio ou de 
terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das S.A.; e (v) outros excluden-
tes de indenização previstos em contrato de indenidade fi rmado com o Benefi ciário. § 2º. Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transi-
tada em julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou me-
diante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Benefi ciário deverá ressarcir a Companhia de todos os 
custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos termos da legislação em vigor. § 3º. As condições e as limitações da indenização objeto do presente 
Artigo serão determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pela Diretoria, sem prejuízo da contratação de seguro específi co 
para a cobertura de riscos de gestão. Artigo 14. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, será composta de 
no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, e os demais Dire-
tores com a designação que venha a ser atribuída em seu instrumento de eleição. Os Diretores poderão acumular cargos. § 1º. O Diretor-Presidente poderá determi-
nar o afastamento imediato, até a Assembleia Geral que deliberar sobre a matéria, de qualquer Diretor da Companhia. Artigo 15. Os Diretores serão eleitos pela As-
sembleia Geral, por um prazo de mandato unifi cado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordiná-
rias; sendo permitida a reeleição e destituição. § 1º. O Diretor-Presidente será substituído: (i) em caso de afastamento ou impedimento por período de até 30 (trinta) 
dias, por outro Diretor por ele indicado; e (ii) em caso de afastamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, uma Assembleia Geral deverá ser convocada para promo-
ver a eleição de novo Diretor-Presidente, conforme os procedimentos estabelecidos neste Estatuto Social. § 2º. Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente) 
serão substituídos: (i) nos casos de ausência ou impedimento, bem como de afastamento por prazo inferior a 120 (cento e vinte) dias, por outro Diretor indicado pelo 
Diretor-Presidente; e (ii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias ou vacância, uma Assembleia Geral deverá ser convocada para 
promover a eleição de novo Diretor. § 3º. Os Diretores fi cam dispensados da prestação de garantia pelo exercício do cargo. Artigo 16. Das reuniões da Diretoria la-
vrar-se-ão atas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria, que serão assinadas pelos Diretores presentes. Artigo 17. A Diretoria possui todos os poderes 
para praticar os atos necessários ao funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal e à consecução do objeto social, respeitados os termos 
deste Estatuto Social. Artigo 18. Sujeito às deliberações dos acionistas, nos termos deste Estatuto Social, compete à Diretoria, como órgão colegiado: I. aprovar e 
submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem 
como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação da Assembleia Geral; II. preparar e submeter à aprovação dos acionistas 
o orçamento anual, o plano de negócios operacional e de investimentos e o plano de negócios plurianual; III. deliberar sobre a abertura e o fechamento de fi liais; IV. 
submeter aos acionistas a estrutura básica de organização administrativa da Companhia e de suas controladas, bem como defi nir as atribuições de suas várias uni-
dades; V. submeter aos acionistas o plano de cargos e salários e o quadro de pessoal da Companhia e suas controladas; VI. convocar a Assembleia Geral, quando jul-
gar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; VII. alienar bens imóveis, ceder direitos reais ou conceder direito real em garantia de empréstimos, dentro 
da alçada prevista neste Estatuto Social; VIII. contratar endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro 
negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como contratar endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção 
de dívida, ou a contratação de qualquer outro negócio jurídico envolvendo valores inferiores a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); IX. aprovar as instruções a se-
rem dadas aos representantes da Companhia nas Assembleia Gerais das sociedades em que detenha participação acionária, observadas as diretrizes dos acionistas, 
nos termos deste Estatuto Social; e X. decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral. § 1º. Compete ao Diretor-Presi-
dente: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da Companhia; (ii) coordenar as atividades dos demais Diretores da Compa-
nhia e de suas controladas, observadas as atribuições específi cas previstas neste Estatuto Social; (iii) aprovar a estrutura organizacional da Companhia; (iv) dirigir, no 
mais alto nível, as relações institucionais da Companhia; (v) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e (vi) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de 
tempos em tempos, determinadas pela Assembleia Geral. § 2º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, 
às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em 
conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante a 
CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) desempenhar as outras atribuições que lhe fo-
rem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente. § 3º. Compete ao Diretor Financeiro: (i) planejar, implementar e coordenar a política fi nanceira da 
Companhia, além de organizar, elaborar e controlar o orçamento da Companhia; (ii) preparar as demonstrações fi nanceiras, gerir a contabilidade e administrar a te-
souraria da Companhia em atendimento às determinações legais vigentes; (iii) orientar a Companhia na tomada de decisões que envolvam riscos de natureza fi nan-
ceira; (iv) elaborar relatórios de natureza fi nanceira e prestar informações relativas à sua área de competência aos órgãos da Companhia; (v) planejar e executar po-
líticas de gestão em sua área de competência; e (vi) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente 
e/ou pela Assembleia Geral; § 4º. Os demais Diretores terão as atribuições que lhes forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente e/ou pelos 
acionistas. Artigo 19. A prática dos seguintes atos e/ou a implementação das seguintes políticas pela Diretoria e/ou pelos representantes da Companhia devida-
mente nomeados dependerá de prévia manifestação escrita da única acionista Alphaville S.A., manifestada em ata, declaração, carta, correio eletrônico ou qualquer 
outra forma escrita, através de seus órgãos societários competentes: I. defi nição do orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano pluria-
nual da Companhia; II. defi nição do código de conduta da Companhia, do Regimento Interno da Diretoria e eventuais Comitês e demais políticas corporativas; III. es-
colha e destituição dos auditores independentes; IV. contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qual-
quer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou emis-
são de títulos ou assunção de dívida, ou a contratação de qualquer outro negócio jurídico envolvendo valores iguais ou superiores a R$5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais); V. emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para oferta pública de distribuição; VI. aquisição ou alienação de investimentos em participa-
ções societárias e a realização de associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros, exceto se no curso normal dos negócios - incluindo a celebração 
de contratos de parceria, associações, consórcios, SCPs e contratos de compra e venda de quotas/ações - ou que excedam a alçada da Diretoria que venha a ser es-
tabelecida; VII. aquisição ou alienação de bens imóveis em valor individual e superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); VIII. formalização das alçadas para 
a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente pela Diretoria, bem como a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente de valor superior a tais alça-
das, salvo se a transação estiver contemplada no orçamento anual da Companhia; IX. constituição de ônus reais e a prestação de avais, fi anças e garantias a obriga-
ções próprias, exceto se no curso normal dos negócios ou que não excedam a alçada da Diretoria que venha a ser estabelecida; Parágrafo Único. A Diretoria po-
derá, conforme necessário, formalizar as instruções recebidas na forma deste Artigo em Ata de Reunião da Diretoria.  Artigo 20. A representação da Companhia para 
a prática de todos e quaisquer atos será necessariamente exercida: (i) por quaisquer 2 (dois) diretores, em conjunto, para a prática de quaisquer atos ou a celebração 
de documentos que criem obrigações para a Companhia, independente de valor; (ii) por procurador devidamente constituído e com poderes específi cos; ou (iii) para 
fi ns do disposto no parágrafo terceiro abaixo qualquer Diretor ou procurador devidamente constituído e com poderes específi cos. § 1º. Na constituição de procurado-
res, observar-se-ão as seguintes regras: (i) todas as procurações serão outorgadas mediante a assinatura de quaisquer 2 (dois) Diretores; (ii) quando o mandato tiver 
por objeto a prática de atos que dependam da prévia autorização na forma do Artigo 19, a sua outorga fi cará expressamente condicionada à obtenção dessa autori-
zação, que será mencionada em seu texto; e (iii) as procurações deverão especifi car a extensão dos poderes outorgados, bem como prazo de vigência não superior a 
1 (um) ano, salvo quando se tratar de mandato ad judicia, que poderá ter prazo indeterminado. § 2º. Os atos para os quais este Estatuto Social exija autorização pré-
via na forma do Artigo 19 só poderão ser praticados uma vez atendido tal requisito. § 3º. A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, como autora ou ré, 
perante órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais poderá ser exercida indi-
vidualmente por qualquer Diretor ou procurador. § 4º. Os atos de qualquer acionista, Diretor, empregado ou procurador que envolvam a Companhia em qualquer obri-
gação relativa a negócios ou operações estranhas ao objeto social são expressamente vedados e serão considerados nulos, sem efeito e inválidos com relação à 
Companhia. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL. Artigo 21. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos 
por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei. Artigo 22. Quan-
do instalado, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualifi cados em conformida-
de com as disposições legais. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação. Seus prazos de mandato 
deverão terminar quando da realização da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição, podendo ser destituídos e reeleitos. § 2º. Após instala-
ção do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado, observados a exi-
gência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 30, Parágrafo Único, deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais 
aplicáveis. § 3º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. § 4º. Ocorrendo a vacância do cargo 
de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Artigo 23. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, com-
petindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei. § 1º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria iniciativa 
ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à 
qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. § 2º. As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria absoluta de votos. Para 
que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros. § 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no 
respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Artigo 24. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será 
fi xada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS 
LUCROS. Artigo 25. O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício social, serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas em 
lei. § 1º. Além das demonstrações fi nanceiras, ao fi m de cada exercício social e trimestre, a Companhia fará elaborar as demonstrações fi nanceiras trimestrais, com 
observância dos preceitos legais pertinentes. § 2º. Juntamente com as demonstrações fi nanceiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordiná-
ria proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto Social e na Lei das S.A. § 3º. Do resultado do exercício se-
rão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição social. Artigo 26. Após rea-
lizadas as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido deverá ser alocado da seguinte forma: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer 
outra destinação, para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia; (ii) uma parcela do lucro líquido, por 
proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; (iii) poderá ser des-
tinada para a reserva de incentivos fi scais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base 
de cálculo do dividendo obrigatório; (iv) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item “vi” abaixo, ultrapassar a parcela rea-
lizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, 
observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.; (v) uma parcela não superior à diferença entre (a) 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado 
na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, eventual destinação de parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) 
e (b) a reserva indicada no item “iii” acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos 
para crescimento e expansão e fi nanciar o capital de giro da companhia, fi cando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva não poderá ultrapassar 100% (cem 
por cento) do capital social da Companhia; e (vi) o saldo remanescente será distribuído aos acionistas como dividendos, assegurada a distribuição do dividendo mí-
nimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das S.A. § 
1º. O dividendo obrigatório previsto na alínea “vi” no caput deste Artigo não será pago nos exercícios em que a Diretoria informar à Assembleia Geral Ordinária ser 
ele incompatível com a situação fi nanceira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá emitir parecer sobre esta informação dentro de 5 (cinco) 
dias da realização da Assembleia Geral. § 2º. Lucros retidos nos termos do § 1º deste Artigo serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuí-
zos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que a situação fi nanceira da Companhia o permitir. Artigo 27. A Companhia, por delibe-
ração da Diretoria, poderá: I. distribuir dividendos com base em lucros apurados nos balanços semestrais; II. levantar balanços relativos a períodos inferiores a um 
semestre e distribuir dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o mon-
tante das reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º da Lei das S.A.; e III. distribuir dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral; e creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, 
os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais. Artigo 28. A Assem-
bleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicá-
vel. Artigo 29. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do 
acionista, e reverterão em favor da Companhia. CAPÍTULO VIII - JUÍZO ARBITRAL. Artigo 30. A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do con-
selho fi scal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regula-
mento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do con-
selho fi scal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n° 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Mo-
netário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de 
capitais em geral. Parágrafo Único. A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fi ca condicionada à assinatura de termo 
de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula compromissória, referida no caput deste 030. CAPÍTULO IX - DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA. Ar-
tigo 31. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e eleger o liquidante 
ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Parágrafo Único. Nos casos omissos ou du-
vidosos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. Artigo 32. Os casos omissos no presente Esta-
tuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A.
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investem em 
automação 
para gestão de 
negócios 

Os softwares de gestão es-
tão sendo cada vez mais ado-
tados por diversos segmentos 
de negócios. Atualmente exis-
tem softwares que garantem a 
automação das atividades de 
diferentes setores, desde pe-
quenas empresas até grandes 
corporações. Ferramentas 
que diminuem a carga de tra-
balho nas áreas de segurança, 
finanças, estoque, entregas, 
gestão de pessoas e tomadas 
de decisão já são realidade. 

“Uma ferramenta de gestão 
de negócios atua como se fos-
se o cérebro de uma operação, 
uma vez que controla e cen-
traliza todas as informações 
obtidas em diferentes frentes 
da empresa, permitindo que 
os responsáveis e a equipe 
tenham acesso aos dados de 
forma organizada, via nuvem 
e tempo real, possuindo uma 
relação direta com o cresci-
mento do negócio”, explica 
Rafael Dal Molin, diretor da 
Elevor, scale-up que desen-
volve softwares de gestão 
empresarial para variados 
segmentos. 

O especialista aponta alguns 
setores de negócios que saem 
na frente quando o assunto 
é investir na automação de 
gestão, veja alguns exemplos: 
	 •	Agronegócio - O setor 

do agronegócio rendeu-se 
à tecnologia e agora tam-
bém aposta em ferramen-
tas importantes que faci-
litam o dia-a-dia, como 
softwares para o controle 
de grãos, receituários 
agronômicos, relatórios, 
gestão de estoque, entre 
outras funções. Para 
um dos maiores setores 
da economia brasileira, 
com certeza é necessário 
bastante investimento na 
automação dos negócios 
para diminuir a carga de 
trabalho e conseguir man-
ter-se sempre em alta. 

	 •	Varejo - Um grande setor 
que comporta funções 
bastante variadas que 
precisam andar em con-
junto para trazer bons 
resultados, como é o caso 
do varejo, não pode ser 
desorganizado. Por isso, 
os softwares de gestão de 
negócios são amplamente 
utilizados para aumentar 
a eficiência dos negócios 
e manter tudo em ordem. 

	 •	Microempresas - En-
gana-se quem pensa que 
por não serem grandes, 
as microempresas não 
possuem uma demanda 
que exija um software de 
automação. A otimização 
dos negócios, o compro-
metimento de sempre 
manter-se organizado e a 
busca de ferramentas que 
acrescentem valor na em-
presa podem impulsionar 
bastante o crescimento 
dos pequenos empreen-
dedores. 

	 •	Alimentação - O merca-
do alimentício tem uma 
série de necessidades di-
ferentes, dependendo do 
setor. Em um restauran-
te, por exemplo, é preciso 
controlar fornecedores, 
estoque de alimentos e 
outros materiais, fluxo 
de caixa, pagamento dos 
funcionários, pedidos, 
entre outros. Por isso, 
um software que ajude 
no poder de tomada de 
decisões e auxilie na or-
ganização é fundamental 
para o bom funcionamen-
to do negócio. 

	 •	Serviços - O setor de ser-
viços é abrangente e com-
porta diversos tipos de 
comércios. Não importa 
o tipo de estabelecimento 
comercial, pois vale des-
tacar que é praticamente 
impossível trabalhar com 
vendas e lidar com clien-
tes sem automação para a 
gestão dos negócios. Para 
garantir um fluxo de tra-
balho de qualidade e mais 
otimizado é importante 
investir em um software 
que auxilie nas demandas 
do dia a dia. - Fonte e 
mais informações: (www.
elevor.com).
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 29 de julho de 20216

Thirdman de Pexels_CANVA

Janeiro. Já a Lona fundou a Education Journey, uma startup 
de educação que nasceu durante a pandemia, recebendo 
investimentos de todos os lados e está revolucionando o 
ensino corporativo. 

A Ellen percebeu, durante a conversa, uma oportunidade 
de fazer o "landing" de produtos nos Estados Unidos. Todas 
deram palpites no negócio de cada uma e voltamos para casa 
com ideias trocadas, testadas e prototipadas. Um business 
plan, que normalmente demora um ano para ser feito, no 
Vale é desenvolvido em um guardanapo durante a conversa 
em um café e passa para a próxima fase em poucos dias. 
Essa é a pegada de funcionamento do Vale. 

Reaquecendo os motores - Na Wish International, estamos 
neste momento saindo gradualmente do estado de hiber-
nação. Uma empresa que faz eventos internacionais e tem 
clientes brasileiros como maioria, esteve no lugar errado 
na hora errada durante a Covid. Mas nunca deixamos de 
acreditar na demanda reprimida. Por isso, não demitimos 
ninguém e nem desplugamos parceiros que trabalham em 
nossos quatro escritórios instalados em três continentes. 

O Vale do Silício sofreu bastante com a pandemia. Muitos 
parceiros deixaram a região, mas foram semear disrupção 
e inovação pelo mundo. E vejo novas pessoas e empresas 
chegando, com novas ideias pulsando nas veias. Se elas 
tiverem a mente aberta e a alma generosa, o "novo" Vale 
do Silício deve abraçar, inspirar e "vitaminar" essas ideias. 

E eu estou muito curiosa para acompanhar os próximos 
capítulos desse cenário. 

(*) - É fundadora e CEO da Wish International, especialista em inteligência de 
mercado, Content Wizard e Investor. É também Board Member da United Nations 

e do Woman Silicon Valley Chapter.

comprar algumas coisas que estão faltando, um pulo na 
Universidade de Stanford e depois almoço com duas grandes 
figuras do Vale. Laura, que é uma das líderes responsáveis 
pela área educacional das escolas públicas da Bay Area, e 
Sherry, advogada que atuava em Davos e prefeita de uma 
das cidades mais charmosas da região. 

Na pauta de nossa conversa, a abertura da Europa para 
as nossas próximas viagens de estudo. Nós fazemos parte 
de uma associação de arqueologia e estamos desesperados 
para voltar aos sítios arqueológicos. Porém, as fronteiras 
ainda estão fechadas. No entanto, o que nos deixa anima-
dos é que já temos como pensar em datas e perspectivas 
concretas sobre esse retorno, o que é muito mais do que 
tínhamos há 18 meses. 

Acho que sou a única do grupo que não é aposentada. 
Muitos deles aproveitaram o momento e penduraram as 
chuteiras da vida profissional para se dedicar à sua paixão por 
arqueologia. Na parte da tarde, seis mulheres que integram 
um grupo de investidores e de startups brasileiras, que não 
se encontrava desde o início da pandemia, elegeu a mesa de 
um restaurante para retomar seu "tricot" sobre as novidades. 

Na pauta, além de maquiagens, o assunto mais importan-
te: como os nossos negócios lidaram com a Covid. Todas 
estão se mexendo para surfar essa retomada. A Debora e 
a Heloísa estão prestes a revolucionar a indústria da moda 
com a BePop, uma startup que desenvolveu uma plataforma 
que usa tecnologia para transformar desenhos dos filhos 
em roupas lindas. 

Já a Mirelly está bombando com a Verbena - a Daslu das 
flores, disruptiva na entrega, no charme e no escopo do 
negócio - agora com presença em São Paulo e no Rio de 

Estamos em julho de 2021, Califórnia. Nas próximas linhas, pretendo fazer uma prévia sobre o que deve acontecer com o mundo nos 
próximos meses. Espero estar certa nessa radiografia. No Vale do Silício, mais de 80% da população já está vacinada contra a Covid-19. 

Ainda há quem seja contra a vacinação - algo em torno de 25% - mas a boa notícia é que já atingimos a imunidade de rebanho. 

Natasha de Caiado Castro (*) 

Com isso, não é mais obrigatório o uso de máscaras 
e nem o distanciamento. 

Na região, o mundo está voltando ao normal, porém um 
normal diferente, mais intenso, no qual as pequenas coisas 
estão supervalorizadas. Pessoas que nunca se viram se cum-
primentam, sorriem umas para as outras, se parabenizam 
pelas pequenas vitórias e ficam emocionadas com facilidade. 

A piscina pública que eu frequentava abre as portas na 
próxima semana. Isso significa o retorno da prática de 
exercícios físicos após 18 meses sem treinar. Nadar sem 
máscaras - claro! - e dividindo as raias. Eu odiava ter que 
dividir a minha, mas agora estou na contagem regressiva 
para isso acontecer. Será que era preciso a chegada de 
um vírus mortal para aterrorizar nossas vidas e nos fazer 
acordar para valorizar o que sempre teve valor?

Mas não é por esse ponto que eu escrevo esse artigo. 
Quero contar mais sobre a retomada das atividades no Vale 
do Silício, como é um dia normal no cotidiano dessa região. 

Oito da manhã. Sentada em um café para participar da 
primeira reunião com o Felipe, sócio de uma das empresas 
de educação mais disruptivas atualmente no Brasil e que é 
nossa parceira. Que orgulho dessa moçada que veio para 
"quebrar tudo", tanto no Vale quanto no Brasil. Por aqui é 
costume fazermos esses encontros nos cafés. Após vários 
goles da minha bebida quentinha, embalada pela narrativa 
de retomada das atividades, fico sabendo que eles logo 
estarão na mídia no Brasil. Já me deixou muito feliz! 

Na sequência, passada rápida ao supermercado para 

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Olimpíadas e as inspirações sobre 
liderança e gestão de pessoas

Renato Martinelli (*)

A cerimônia de abertura das Olímpiadas marca um 
momento histórico do esporte mundial. Por conta 

do Covid-19 que afetou o mundo todo, pela primeira 
vez na história desde os jogos modernos (1896 - Olim-
píadas em Atenas, Grécia), o maior evento esportivo 
demorou um ano a mais para ser realizado. Tokyo, 
capital do Japão e sede do evento, fez um espetáculo 
à parte na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, 
com um evento harmonioso, impactante, moderno e 
sem grandes momentos alegres, respeitando a dor dos 
familiares que perderam entes queridos na pandemia.

Um evento dessa magnitude, que reúne os melho-
res atletas do mundo em diferentes modalidades, e 
transmitido para praticamente todas as nações, nos 
brinda com inúmeros exemplos de liderança e gestão 
de pessoas. Compartilho seis inspirações que as Olim-
píadas podem proporcionar para o mundo empresarial: 

• Trabalho em equipe: são incontáveis os exem-
plos de times (organizadores, voluntários, comitivas, 
atletas, etc) que se formam e atuam em parceria para 
alcançar os objetivos desejados. A apresentação de 
cada país na cerimônia de abertura é apenas uma parte 
disso, conseguimos ver muito trabalho em equipe 
dentro e fora do esporte. As modalidades coletivas 
como futebol, vôlei, basquete, atletismo, ginástica 
artística nos apresentam exemplos de realização e 
engajamento. Aqui cabe destacar características de 
uma equipe: senso de pertencimento, relações 
de confiança e propósito comum.

• Liderança: cada treinador(a), cada capitão de 
time, cada líder informal da equipe exerce um papel 
de liderar a equipe, como engajar as pessoas para 
o resultado, comunicar e conectar as pessoas em 
suas atividades, ser exemplo e inspiração. Con-
seguimos encontrar diferentes estilos de comandar 
e liderar as equipes. Bernardinho e José Roberto, 
técnicos de vôlei, são vencedores e levaram o Brasil 
ao ouro como atletas e técnicos, mas possuem estilos 
completamente diferentes entre si.

• Resiliência: quantos atletas estão indo pela sua 
primeira vez aos jogos, e quanto deve gerar aquele 
nervoso mais próximo do momento da competição? 
E mesmo aqueles, que estão na sua segunda, tercei-
ra vez nas Olimpíadas, que não conseguiram o tão 
sonhado ouro? O equilíbrio emocional é uma ha-
bilidade fundamental para quem representa seu país, 
compete em alto nível com os melhores do mundo, 
e que precisa colocar a cabeça no lugar, com foco 
e concentração para não se perder nos momentos 
únicos de sua vida profissional. As duplas brasileiras 
de vôlei de praia, masculino e feminino, já entram 
como favoritas em suas modalidades, mas não basta 
ter talento e habilidade, é preciso ter resiliência. 

• Alta performance: até você chegar aos jogos 
olímpicos, é preciso alcançar resultados muito desa-
fiadores, para que você tenha a possibilidade de ir às 
Olimpíadas. Quando chega lá, zera tudo. Todos estão 
em iguais condições até que se inicie a disputa. O sar-
rafo é lá em cima e você precisa ser melhor. Melhor 
que os outros e melhor que você mesmo, no seu 
melhor desempenho até então, para ter mais chances 
de conquistar um lugar ao pódio. Você precisará de 
hard skills - competências técnicas associadas ao 

esporte (saber correr, nadar, saltar, pular) e de soft 
skills - competências humanas como inteligência 
emocional, comunicação, equilíbrio mental. Um dos 
maiores exemplos é o time de natação dos Estados 
Unidos, cujo maior destaque foi o nadador Michael 
Phelps, recordista de medalhas na natação em todos 
os jogos olímpicos. 

• Planejamento: nenhum competidor de alto nível 
consegue chegar às Olimpíadas apenas com um de-
sempenho de destaque nas provas que valem vaga. 
Atletas e equipes de alta performance começam a se 
organizar e planejar a rotina de treinos anos antes dos 
jogos. Organização de exercícios, planejamento de 
rotina e administração do tempo, uso de dados 
para melhorar performance e treino, treino e 
treino. Quando a China se candidatou a receber 
os jogos olímpicos em 2008, 12 anos antes, iniciou 
um trabalho de desenvolvimento de modalidades 
esportivas nas escolas. Desde então, a China figura 
entre os países com mais medalhas de ouro, prata e 
bronze a cada edição. Não é sorte.

• Superação: o esporte olímpico é fantástico 
em proporcionar exemplos inspiradores. Gabriela 
Andersen-Schiess, a corredora suíça que se arrastou 
para finalizar a maratona em 1984, ou mesmo o Van-
derlei Lima, corredor brasileiro que ao final da prova 
foi segurado por um invasor na maratona, perdeu 
o ritmo e o ouro, mas foi até o fim e conquistou o 
bronze. Falando em esportes coletivos, o vôlei de 
quadra e o futebol do Brasil obtiveram medalhas de 
ouro na edição passada, mas quem disse que as con-
quistas foram fáceis? Superar limites das próprias 
capacidades para alcançar um sonho é a grande 
motivação de milhares de atletas. 

Que o esporte continue sendo capaz de produzir 
mais e mais exemplos de liderança, trabalho em 
equipe e gestão de pessoas. E que nós tenhamos 
a capacidade de manter a chama acesa, em busca 
da nossa melhor versão.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêu-
tico e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, 

TI e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacio-
nados à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes 

de Alto Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, 
Negociação e Articulação de Soluções.

A VOLTA À VIDA NO  
VALE DO SILÍCIO

    Leia na página 6

UM NORMAL DIFERENTE
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E diante dessa Trans-
formação Digital cor-
porativa, os departa-

mentos de marketing das 
empresas de Tecnologia da 
Informação já entenderam 
que o marketing também 
precisa se digitalizar. 

O marketing digital, com 
foco em atração de leads e 
novas vendas, via ações de 
Inbound Marketing, tem 
sido uma das principais 
apostas das empresas de 
Tecnologia da Informação. 
Uma prova disso é o cres-
cimento da OUTMarketing 
Brasil, agência de marke-
ting digital especializada 
no segmento de TI, que 
em 2020 fechou o ano com 
mais de 30 novos clientes 
e com um faturamento de 
R$ 1.9 milhão, sendo um 
aumento exponencial de 
123% comparado ao ano 
anterior. 

Esse crescimento gerou 
novos postos de trabalho 
e a empresa que iniciou o 
ano de 2020 com 8 colabo-
radores, fechou o mesmo 
ano com 20 profissionais 
desenvolvendo ações de 

Os grandes eventos agora são digitais, as reuniões 
são digitais e até mesmo a assinatura de grandes 

contratos se tornou digital.

Hora de descobrir as belezas e a tranquilidade de Bora Bora.

 
Edital Para Conhecimento Geral - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004939-41.2021.8.26.0011 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Oliveira de Alencar, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) quem 
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por 
Renata Neves Sanches,RGnº23.584.638 SSP/SP e Fabio Ramos Sanches, RGnº19.303.137 
SSP/SP por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do 
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC,a fim de resguardar 
direitos de terceiros, tendo em vista a intenção dos requerentes na alteração do regime de bens do 
casamente, da Comunhão Parcial de Bens, para o regime de Separação Total de Bens. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021. 

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio des-
te notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financei-
ras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Associado: J. A. C. R.  CPF: ***.322.904.** Contrato: 629372; Empresa: C. A. DA S. 
43917422840 CNPJ: **.*91.195/0001-** Contrato: 4500025742; Empresa: S. M. D. EIRELLI  
CNPJ:  **.*18.499/0001-** Contrato: 4500022319; Empresa: F. C. DA S. F. 41609338820 CNPJ: 
**.*59.221/0001-** Contrato: 4530050265; Empresa: S. E R. F. LTDA CNPJ: **.*02.181/0001-** Con-
trato: 4500042848; Empresa: S. C. DE O. C. -ME CNPJ: **.*52.632/0001-** Contrato: 4500020407; 
Empresa: F. M. P. EM C. EIRELI CNPJ: **.*70.028/0001-** Contrato: 4500037111; Empresa: V. D. 
C. DE R. LTDA CNPJ: **.*15.035/0001-** Contrato: 4500037626; Empresa: J. P. P. - EIRELI CNPJ: 
**.*41.745/0001-** Contrato: 4500025096; Empresa: E. DO B. P. LTDA CNPJ: **.*24.610/0001-** 
Contrato: 4500022662; Empresa: A. N. DE S. 33740975881 CNPJ: **.*52.588/0001-** Con-
trato: 4530050221; Empresa: D. DE T. O. CNPJ: **.*53.255/0001-** Contrato: 4500019193.

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 12 horas, na 
sede social do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, localizada na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convocação 
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 16, 17 e 20 de abril 
de 2021 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, nas edições dos dias 16, 17 e 20 de 
abril de 2021, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi instalada, em primeira 
convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,99% das ações representativas do 
capital social da Companhia, contando ainda com a participação do Sr. Edison Arisa Pereira, 
CRC nº 1SP127241/O-0, representante da Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes. 
3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 as Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em 
edição de 31 de março de 2021, nas páginas 508 a 510, e no jornal “Empresas e Negócios” de 
São Paulo, em edição de 31 de março de 2021, nas páginas 15 e 16. 4. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann 
Freire. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão das seguintes matérias: Em Assembleia Geral 
Ordinária: 5.1. examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social 
fi ndo em 31 de dezembro de 2020; 5.2. destinação dos resultados apurados com relação ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e 5.3. fi xação da remuneração anual 
e global dos administradores da Companhia; Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.4. 
extinção do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente destituição de 
todos os seus membros; 5.5. reforma dos artigos 11 ao 20, 27, 34 ao 36 e 40 do Estatuto Social 
da Companhia, em razão da extinção do Conselho de Administração da Companhia, caso 
aprovada; 5.6. eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias para o cargo de diretora sem 
designação especial e ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia, caso aprovada a 
extinção do Conselho de Administração da Companhia; e 5.7. consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes 
da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: Em 
Assembleia Geral Ordinária: 6.1. Aprovar por 548.007.508 votos a favor e 15.585 
abstenções, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos 
Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 
2020. 6.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 10.246.032,41 (dez milhões, duzentos e quarenta 
e seis mil, trinta e dois reais e quarenta e um centavos), aprovar por 548.023.093 votos a 
favor, a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 512.301,62 (quinhentos e doze mil, 
trezentos e um reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do 
lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao 
previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 2.433.432,70 (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos trinta dois reais e setenta centavos), 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação 
descrita no item (i) acima, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme 
previsto no artigo 202 da Lei das S.A. e no artigo 34, II do Estatuto Social da Companhia; e (iii) 
o montante remanescente de R$ 7.300.298,09 (sete milhões, trezentos mil, duzentos e 
noventa e oito reais e nove centavos) será destinado à reserva de lucros a realizar, nos termos 
do artigo 34, III do Estatuto Social da Companhia. 6.3. Aprovar por 548.023.093 votos a favor, 
a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no 
exercício social de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.4. Aprovar por 
548.023.093 votos a favor, a extinção do Conselho de Administração da Companhia, com a 
consequente destituição de todos os seus membros. 6.5. Aprovar por 548.023.093 votos a 
favor, a reforma dos artigos 11 ao 20, 27, 34 ao 36 e 40 do Estatuto Social da Companhia, em 
razão da extinção do Conselho de Administração ora aprovada, bem como a consequente 
renumeração dos artigos subsequentes, os quais passarão a vigorar de acordo com o Anexo I 
à presente ata. 6.6. Tendo em vista a extinção do Conselho de Administração e que o mandato 
unifi cado da diretoria da Companhia vigoraria até a data da primeira reunião de conselho de 
administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, fi ca consignado que o 
prazo de mandato unifi cado dos diretores da Companhia encerrar-se-á na Assembleia Geral 
Ordinária de 2022. 6.7. Aprovar por 548.023.093 votos a favor, a eleição da Sra. Ana Karina 
Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, portadora da célula de identidade RG 
nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, residente e domiciliada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-
000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo 
de diretora sem designação especial da Companhia, com mandato unifi cado até a Assembleia 
Geral Ordinária de 2022. 6.7.1. A Sra. Ana Karina Bortoni Dias, acima qualifi cada, deverá 
apresentar declaração a Companhia de que não está impedida de exercer a administração da 
Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os 
efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e, ainda, que preenche 
as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de 
agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil. A 
Diretora ora eleita tomará posse em seu cargo, somente após a homologação da presente 
eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura dos termos de posse em livro 
próprio. 6.8. Tendo em vista a extinção do Conselho de Administração da Companhia, 
conforme aprovado acima, ratifi car por 548.023.093 votos a favor, que a Diretoria da 
Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, é composta pelos 
seguintes diretores sem designação especial (i) Marco Antônio Antunes, brasileiro, casado, 
engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador 
da carteira de identidade nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; 
(ii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade 
nº 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; (iii) Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº MG-
117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; e (iv) Ana Karina Bortoni 
Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, portadora da célula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, todos com endereço comercial Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
6.9. Aprovar por 548.023.093 votos a favor a consolidação do Estatuto Social da Companhia, 
de acordo com as alterações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, que passará a 
vigorar conforme o Anexo I a presente ata. 6.10. A efi cácia das deliberações acima está 
condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, 
a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco 
Antonio Antunes - Presidente e Luciana Buchmann Freire – Secretária. Acionistas 
Presentes: Banco BMG S.A. (por Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Flávio 
Pentagna Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Ângela Annes 
Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Regina Annes Guimarães (por 
Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Ricardo Annes Guimarães (por Eduardo 
Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Antonio Mourão Guimarães Neto (por Eduardo 
Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Confere com a original lavrada em livro próprio. 
Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretária. JUCESP nº 
349.740/21-5 em 16.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Anexo I - Estatuto Social - BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil - CNPJ/ME 
nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1 - Capítulo I - Da Denominação, Sede e 
Duração: Artigo 1º - BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil reger-se-á pelo 
presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade terá sede e 
foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição. Parágrafo Único - A Sociedade poderá participar de sociedades, 
inclusive subsidiárias, no país ou no exterior, visando ao incremento de seus objetivos sociais. 
Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capítulo II - Dos Objetivos 
em Geral: Artigo 4º - A Sociedade terá como objetivo social exclusivo a prática das 
operações de arrendamento mercantil defi nidas na Lei nº 6.099 de 12.09.74, observadas as 
disposições das legislações em vigor. Capítulo III - Capital e Ações: Artigo 5º - O capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$760.000.000,00 (setecentos 
e sessenta milhões de reais), representado por 548.028.288 (quinhentas e quarenta e oito 
milhões, vinte e oito mil, duzentas e oitenta e oito) ações ordinárias ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - Cada ação terá direito a um voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º - As ações sempre serão emitidas depois de 
inteiramente integralizadas sendo permitida a emissão de títulos múltiplos. Artigo 8º - O 
desdobramento de títulos múltiplos será efetuado por preço não superior ao custo, e nada 
impedirá ou difi cultará a livre negociação de ações, a qualquer tempo. Artigo 9º - É fi xado em 
60 (sessenta) dias o prazo para pagamento de dividendos aprovados na Assembleia Geral e 
distribuição de ações provenientes do aumento do capital, contados da data da publicação da 
respectiva ata. Artigo 10 - Os títulos, cautelas e certifi cados de ações, deverão ser assinados 
por dois diretores ou por um diretor juntamente com Procurador devidamente autorizado. 
Capítulo IV - Da Administração: Artigo 11 - A administração da Sociedade compete a uma 
diretoria composta de 2 (dois) a 6 (seis) diretores sem designação especial, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. A remuneração dos diretores será 
fi xada pela Assembleia Geral, levando em conta os critérios da Lei. Artigo 12 - Além das 
atribuições previstas em Lei, compete ainda aos diretores: (i) reunir-se sempre que os 
interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos diretores; (ii) 
planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades da Companhia, exercendo as 
funções executivas e decisórias; e (iii) exercer a supervisão geral de todos os negócios da 
Companhia, coordenando e orientando suas atividades. Artigo 13 - O prazo de gestão dos 
diretores será de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Único - Findo o mandato, 
os diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 
Artigo 14 - Nos atos e operações que envolvem a responsabilidade da Sociedade, esta será 
representada por dois diretores, em conjunto ou por um diretor conjuntamente com um 
procurador munidos dos poderes necessários ou ainda por 02 (dois) procuradores, em 
conjunto munidos dos poderes necessários. Artigo 15 - Na constituição de procuradores, a 
Sociedade será representada por 02 (dois) diretores. Artigo 16 - As procurações outorgadas 
pela Sociedade especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato. 
Parágrafo Único - Em caráter excepcional, a Sociedade poderá ser representada por um 
único procurador ou diretor, outorgado o mandato ou poder sempre específi co para cada caso, 
mediante prévia deliberação da diretoria. Artigo 16 - Os contratos de arrendamento mercantil 
que a Sociedade celebrar serão formalizados por instrumento público ou particular, neste 
devendo constar obrigatoriamente especifi cações determinadas pelo Banco Central do Brasil, 
sob pena de nulidade. Parágrafo Único - Referidos contratos obedecerão aos prazos 
mínimos e os critérios, relativos à opção de compra facultada à empresa arrendatária, fi xadas 
pelo Banco Central do Brasil. Artigo 17 - É vedado à Sociedade coobrigar-se por aceite, aval, 
fi ança ou qualquer outra modalidade de garantia, excetuando-se somente a modalidade de 
coobrigação prevista no artigo 34 do Regulamento anexo à Resolução nº 980, de 13.12.1984 e 
outras obrigações vinculadas a operações fi rmadas com sociedades de crédito, fi nanciamento 
e investimento, destinadas ao refi nanciamento de contratos de arrendamento mercantil. 
Capítulo V - Da Assembleia Geral: Artigo 18 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á 
dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para deliberar sobre os 
assuntos de sua competência, nos termos da Lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral 
poderá ser convocada pelos órgãos ou pessoas previstas no Parágrafo Único do Artigo 123 da 
Lei nº 6.404/76. Artigo 19 - A Assembleia Geral será instalada por um dos diretores, devendo 
ser presidida por um dos acionistas o qual escolherá dentre os acionistas presentes um para 
servir como secretário. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal: Artigo 20 - A Sociedade terá um 
conselho Fiscal composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes cujo 
funcionamento ocorrerá nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, 
nas condições previstas em lei. Artigo 21 - Na oportunidade da instalação do conselho Fiscal, 
a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação 
de sua remuneração. Capítulo VII - Do Exercício Social e Demonstração Financeira: 
Artigo 22 - O exercício social terá a duração de um ano e terminará em 31 de dezembro 
devendo ser levantados os balancetes mensais e balanços gerais, estes nos dias 30 de junho 
e 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Ao fi m de cada exercício social, a diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações fi nanceiras 
previstas pela lei. Capítulo VIII - Lucros, Reservas e Dividendos: Artigo 24 - O lucro será 
apurado conforme as prescrições legais. Artigo 25 - O lucro líquido do exercício terá a 
seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal 
até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido ajustado, na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, serão destinados ao pagamento 
dos dividendos obrigatórios; (iii) no exercício em que os lucros a realizar ultrapassarem o total 
do lucro líquido deduzido das parcelas previstas pelos artigos 193 a 196 da Lei nº 6.404/76, a 
Assembleia Geral poderá destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar; (iv) 
até o saldo remanescente poderá ser destinado a reserva para o aumento do capital social. 
Parágrafo Primeiro - Conforme deliberação da administração da Sociedade, ad referendum 
da Assembleia Geral, o valor declarado a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da 
Lei nº 9.249, de 26.12.95, legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao 
dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela 
Sociedade para todos os efeitos legais. Parágrafo Segundo - É facultado à administração da 
Sociedade atribuir participação aos diretores e empregados nos lucros da Sociedade de até 
10% (dez por cento) do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a 
provisão para o imposto de renda. Parágrafo Terceiro - A participação aos empregados de 
que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da 
Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 26 - A 
Assembleia Geral poderá deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício, de acordo com 
os critérios e limites da Lei. Artigo 27 - A administração da Sociedade poderá declarar 
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Primeiro - A Sociedade 
poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, bimestrais, 
trimestrais, quadrimestrais e quinquemestrais, respeitado o limite legal. Capítulo IX - 
Das Disposições Gerais - Artigo 28 - À Sociedade aplicam-se, no que couberem, as 
mesmas condições estabelecidas para o funcionamento de instituições financeiras na Lei 
nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964 e legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro 
Nacional, especialmente no que diz respeito à competência privativa do Banco Central 
para a concessão das autorizações previstas no inciso IX do artigo 10 da Lei nº 4.595 de 
31.12.64. Artigo 29 - A Sociedade respeitará as normas de auditoria, as normas e os 
limites operacionais, assim como a disciplina sobre a coligação e a interdependência 
fi xados pelo Banco Central do Brasil. Artigo 30 - A Sociedade sujeitar-se-á às instruções 
complementares que forem baixadas pelo Banco Central do Brasil, para a execução do 
Regulamento anexo à Resolução nº 980 de 31 de dezembro de 1984, inclusive as que 
determinarem as normas específi cas de auditoria e contabilidade aplicáveis às operações 
sociais. Artigo 31 - Aos dirigentes, empregados e auxiliares da Sociedade, salvo a relação 
de trabalho, não é permitido contratar com a Sociedade, diretamente ou por interposta 
pessoa natural ou jurídica, salvo por deliberação expressa da administração da Sociedade. 
Capítulo X - Da Liquidação - Artigo 32 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos 
legais, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação.

BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 – UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 051/2021; 
Objeto: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços na área de 
atendimento médico, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS 
- Entrega das Propostas: a partir de 28/07/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 10/08/2021 
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

3043-4171

www.netjen.com.br

Empresas de TI apostam 
cada vez mais em ações de 
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Em um período marcado 
por restrições e lock-
downs, fica claro que via-

jar é mais do que um momento de 
lazer, mas algo essencial na vida 
de muitos. Com diversos destinos 
reabrindo para o turismo, a pos-
sibilidade de cruzar fronteiras se 
torna mais real, e o wanderlust 
(desejo de viajar) começa a dar 
lugar ao wandermust, a incansá-
vel necessidade de viajar.

Para descobrir o que motiva 
os viajantes neste momento de 
retomada, o Four Seasons Ho-
tels and Resorts, marca líder em 
hotelaria de luxo, lançou uma 
série de enquetes para seus mais 
de 1.1 milhão de seguidores no 
Instagram. “Após mais de um 
ano de viagens suspensas, esta-
mos animados com os sinais de 
retomada em diversos destinos 
e a chance de voltar a receber 
nossos hóspedes”, diz John 
Davison, CEO do Four Seasons. 

“A paixão por viajar e se co-
nectar com novos lugares e pes-
soas é o que nos inspira a criar 
experiências que nos lembram 
o porquê de nos aventurarmos”, 
destaca Davison. “É claro que 
saúde e segurança continuam 
em primeiro lugar, com apoio 
do nosso programa Lead With 
Care”, complementa.

Sobre as motivações dos 
viajantes, as enquetes revela-
ram que:
 • Sem poder viajar, muitos 

começaram a listar os des-

tinos dos sonhos que ainda 
não conhecem. Para 66% 
dos seguidores, a próxima 
viagem será focada em 
conhecer novos lugares;

 • O desejo de simplesmente 
poder viajar é o que mo-
tiva 80% dos seguidores, 
enquanto os outros 20% 
disseram que pretendem 
embarcar para celebrar 
uma ocasião especial;

 • Com estresse e ansiedade 
afetando muitos durante 
a pandemia, os viajan-
tes buscam roteiros para 
descansar. Questionados 
sobre o tipo de viagem que 
esperam, 69% escolheram 
viagens tranquilas versus 
aventuras. Para 44%, um 
momento no spa é o ideal;

 • Como as viagens interna-
cionais ainda não são uma 
realidade para todos, 33% 
dos seguidores irão pegar 
a estrada para viagens mais 
curtas. Por outro lado, 67% 
querem embarcar em via-
gens mais longas, buscando 
conhecer os segredos de 
cada recanto do mundo;

 • As experiências gastronô-
micas continuam sendo 
um grande motivador para 
viajar e 56% dos seguidores 
responderam que estão 
prontos para saborear um 
roteiro culinário.

Fonte e outras informações: 
(www.fourseasons.com).

O que os viajantes buscam 
na retomada do turismo

O mercado digital cresce cada dia mais no cenário global. Segundo uma pesquisa da Forbes Insights, 
cerca de 50% dos executivos estão visando a transformação da sua companhia para esse novo ambiente

novos leads para a equipe 
comercial das companhias 
de TI. 

A Ascenty, maior Data 
Center da América Latina, 
em 12 meses de parceria 
conseguiu aumentar o 
número de oportunidades 
geradas para a área comer-
cial em 27% e o número de 
leads em 108%. “Estamos 
estruturando campanhas 
sólidas e estratégias para 
posicionar ainda mais a As-
centy no mercado de Data 
Center. O objetivo, com os 
resultados tão expressivos, 
é expandir a atuação no 
marketing digital em par-
ceria com a OUTMarketing 
e a RD, pensando em novas 
formas de atração de leads 
e oportunidades e diversi-
ficando as formas de pro-
dução de conteúdo”, disse 
Jéssica Braga, Gerente de 
Marketing da Ascenty. 

Outro exemplo de em-
presa de tecnologia que 
está apostando no Inbound 
Marketing e vem atingindo 
bons resultados é a iamit, 
uma das principais par-
ceiras da Microsoft, cujas 
ações geraram um aumento 
de aproximadamente 450% 
de número de usuários visi-
tando o website, saindo de 
423 mensais e alcançando 
4.006 acessos. A organiza-
ção, por meio de estratégias 
de marketing digital, obteve 
2.832 leads que geraram 53 
oportunidades de vendas. 

O mercado de TI está 
percebendo que a presen-
ça digital é essencial para 
aumentar receita e reforçar 
a marca no mundo corpo-
rativo. “Nosso propósito 
é transformar o departa-
mento de marketing das 
empresas de TI em áreas 
estratégicas para os negó-
cios dos nossos clientes, e a 
nossa equipe trabalha forte-
mente para isso acontecer, 
e os resultados estão aí, com 
o aumento de empresas de 
TI apostando em estraté-
gias de marketing digital”, 
reforçou Tili. 

Fonte e outras informa-
ções: (www.outmarketing.
com.br). 

marketing digital para em-
presas de tecnologia. 

“As empresas de TI enten-
deram que não adianta ape-
nas vender a Transforma-
ção Digital, elas precisam 
também aplicar em seus 
negócios e, por isso, os de-
partamentos de marketing 
se adaptaram para garantir 
resultados positivos em 
vendas, posicionamento de 
marca e presença digital. 

Os grandes eventos agora 
são digitais, as reuniões 

são digitais e até mesmo 
a assinatura de grandes 
contratos se tornou digital, 
por isso a comunicação e 
prospecção também deve 
ser digital”, disse Alexandre 
Tili, CEO da OUTMarketing 
Brasil, cuja metodologia de 
trabalho objetiva facilitar o 
processo para que empre-
sas alcancem novos clientes 
por meio de estratégias de 
marketing digital, utilizan-
do o funil de marketing para 
gerar campanhas e captar 

Dirigir um negócio de me-
nor porte não significa ter 
menos ambição, na verdade, 
o tamanho da empresa pode 
trazer alguns benefícios. 
No mercado global, com 
mudanças constantes, uma 
das principais vantagens 
de um pequeno negócio é a 
agilidade na hora de mudar. 
Outra vantagem de ter uma 
estrutura enxuta é a proxi-
midade que a liderança da 
empresa tem dos clientes 
que, na maioria das vezes, 
valorizam serem atendidos 
de perto por quem comanda 
o negócio. 

Charles Gularte, VP de Ope-
rações da Contabilizei, maior 
escritório de contabilidade do 
país e pioneira na simplifica-
ção dos processos contábeis, 
destaca que as pequenas em-
presas são um espaço propício 
à inovação por várias razões. 
“As grandes companhias, 
apesar dos recursos mais 
abundantes, têm processos 
mais lentos e burocráticos. Por 
isso que empresas como Goo-
gle e Microsoft, por exemplo, 
vivem de olho em pequenos 
negócios e os compram para 
trazer inovação para dentro 
de casa”, conta. 

A estrutura enxuta também 
favorece a troca de ideias e a 
informalidade facilita muito o 
processo de criação de novos 
produtos, serviços e projetos. 
“É muito importante que o 
pequeno empreendedor crie 
desde sempre uma rede com 
outros empreendedores para 
troca de experiências, que 
seja ativo nas redes sociais e 
preze pela qualidade do que 

oferece. Um novo negócio 
pode ter diversas vantagens, 
mas também terá desafios. 
A persistência e o estudo do 
mercado de interesse são pri-
mordiais”, conclui Charles. 

Paralelo a todos os be-
nefícios, a confiança dos 
pequenos negócios cresceu 
em abril, segundo estudo do 
Sebrae e da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV). O aumento 
foi motivado, principalmente, 
por uma melhora do otimis-
mo para os próximos meses 
no comércio. Outro fator 
que pode ser levado em 
consideração para o clima 
de otimismo é o número 
crescente de micro empresas 
sendo abertas em 2021. 

De acordo com a Target 
Data, empresa de Big Data e 
Analytics, entre os meses de 
abril e junho foram abertas 
774.340 mil empresas MEI 
no Brasil, ou seja, mais de 
meio milhão de novos Micro-
empreendedores Individuais 
e Microempresas em apenas 
três meses. Em comparação 
ao mesmo período do ano em 
2019, observa-se um cresci-
mento de 64,3% e este cresci-
mento é maior ainda quando 
comparado ao segundo tri-
mestre de 2020, ano em que 
iniciou-se a pandemia, com 
um aumento de 68,1% em 
abertura de microempresas. 

Pode-se dizer que as ex-
pectativas são boas para 
o próximo trimestre, com 
o mercado de abertura de 
empresas no mesmo ritmo 
em que está agora. - Fonte e 
outras informações: (www.
contabilizei.com.br).

pixabay

As vantagens de ser 
um pequeno empreendedor
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 29 de julho de 20218

 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: ODMIR MEnEzES DE BARROS JunIOR, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odmir Menezes de Barros e de 
Lucelena da Silva. A pretendente: ALESSAnDRA PEREIRA DE SOuzA, profissão: 
psicopedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/06/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira 
de Souza e de Maria Ifigênia da Silva Souza.

O pretendente: nOELSOn MAnOEL BARBOSA, profissão: supervisor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Caetano, PE, data-nascimento: 15/07/1970, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Barbosa Filho e de Neuza Regina Silva 
Barbosa. A pretendente: MARIA JOSé DE BARROS, profissão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 22/08/1973, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adalberto de Barros Silva e de Maria Lopes da Silva.

O pretendente: JOnhATAn ROChA SAnTOS, profissão: corretor de imóveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 08/12/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lauberto Pereira dos Santos e de 
Joaquina Ferraz Rocha Santos. A pretendente: JuLLyAnA JéSSICA DOS SAnTOS, 
profissão: assistente de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/09/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de David 
Valeriano dos Santos e de Marta de Araujo dos Santos.

O pretendente: LEAnDRO CAETAnO DE PAuLA, profissão: praticante de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcino Caetano de Paula e de Maria 
das Graças de Paula. A pretendente: STEPhAnI RODRIGuES SOARES, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Soares 
e de Maria Claudia Rodrigues Soares.

O pretendente: GABRIEL MOREIRA RODRIGuES, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Moreira Rodrigues e de Jandira Raimunda 
dos Santos Rodrigues. A pretendente: STEPhAny CRISTInI GOMES DE SOuzA, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 20/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cleber Francisco de Souza e de Josane Gomes de Souza.

O pretendente: LuIz DALÓIA BELLO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1952, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de João Ramos Bello e de Maria Dalóia Bello. A pretendente: CICERA 
QuITéRIA DOS SAnTOS, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Jupi, PE, data-nascimento: 10/07/1950, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Miguel dos Santos e de Quitéria Jacinta da Conceição.

O pretendente: InAfTALI GOMES DOS SAnTOS, profissão: instrutor de artes marciais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 02/11/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Gomes dos Santos e de Etene 
Casumba dos Santos. A pretendente: DEnISE CAVALCAnTE TEIxEIRA, profissão: 
assistente administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdeci Teixeira Neto e de Ruth de Mello Cavalcante Lima.

O pretendente: DOnIzETE GOMES DE SOuSA, profissão: supervisor de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gomes de Sousa e de Domarcia 
Aparecida de Sousa. A pretendente: TAILA MARIA CyPRIAnO, profissão: assistente de 
checagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
25/07/1984, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Marcos Cypriano da Silva 
e de Maria Celeste Cabral da Silva.

O pretendente: yGOR LuIz VIEIRA DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1997, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de José Ribeiro Vieira Neto e de Magna Gerusa Esmerino da Silva. A 
pretendente: LAíS fIRMInO DE BRITO, profissão: auxiliar de loja, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Coruripe, AL, data-nascimento: 06/01/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luilson Francisco de Brito e de Gelsa Maria Firmino de Brito.

O pretendente: CICERO ROMãO PEREIRA LIMA, profissão: pintor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldina Pereira Lima. A pretendente: MARIA 
APARECIDA PEREIRA, profissão: professora de educação infanti, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1962, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Anezio Pereira e de Geralda Vilela Pereira.

O pretendente: MAThEuS LOPES nEGREIROS DO MOnTE, profissão: estagiário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Negreiros do Monte e de Maria 
Lopes Gonçalves do Monte. A pretendente: LARISSA DAnTAS BORGES, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Taboão da Serra, SP, 
data-nascimento: 28/05/2001, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
filha de Renato Teodoro Borges e de Luciana Dantas Saturnino Borges.

O pretendente: BRunO DE OLIVEIRA LOPES, profissão: técnico em radiologia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto de Souza Lopes e de Sandra 
Regina Damaceno de Oliveira Lopes. A pretendente: AnA PAuLA TEIxEIRA SOARES, 
profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de 
Padua Lima Soares e de Raimunda Teixeira Soares.

O pretendente: hERCuLES ARAuJO DIAS, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vitor Araujo Dias. A pretendente: ThAMIRES RAMOS 
nOGuEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Rosangela Ramos Nogueira.

O pretendente: MAThEuS DORSA MATSEn, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1998, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Toni Emerson Matsen e de Bianca Cristina Dorsa. A pretendente: 
REnATA GuIMARãES MEnEzES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José de Carvalho Menezes e de Sonia dos Santos Guimarães Menezes.

O pretendente: EVAnDRO SOuzA CRuz, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Passos, MG, data-nascimento: 05/04/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Clóvis Alves Cruz e de Sôeli Solange de Souza Cruz. A 
pretendente: SAMAnTA GOnçALVES, profissão: recepcionista, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Gonçalves e de Maria Daluz Gonçalves.

O pretendente: ISRAEL MEnDOnçA DAS ChAGAS, profissão: motoboy, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 21/09/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Roberto das Chagas e de Valdira Mendonça 
das Chagas. A pretendente: MônICA COSTA ASSunçãO DOS SAnTOS, profissão: 
auxiliar departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/05/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Paulo Assunção dos Santos e de Rosa Aparecida Castro da Costa Santos.

O pretendente: MARCOS ALExAnDRE BARBOSA DE ARAuJO, profissão: auxiliar 
de loja, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourismar Pereira de 
Araujo e de Fernanda Barbosa Pechino. A pretendente: AnA KAROLInA VITORInO 
DOS SAnTOS, profissão: back office, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Nilson dos Santos e de Luciana Vitorino Rosa dos Santos.

O pretendente: fRAnCISCO EVAnGELISTA DE MEDEIROS JunIOR, profissão: au-
tônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Evangelista de 
Medeiros e de Maria das Dores Bezerra de Medeiros. A pretendente: JOCELAInE MARA 
RODRIGuES DE BARROS, profissão: polícial civil, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Joel Natividade de Barros e de Joana Camara de Barros.

O pretendente: fABRíCIO VEnTuRA DOS SAnTOS, profissão: estampador de tecidos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Peruibe, SP, data-nascimento: 02/02/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Luiz Vieira dos Santos e de 
Maria das Dores Pereira Ventura. A pretendente: JéSSICA ALVES SERRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 16/12/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves de Lima e 
de Oneide Correia Serra.

O pretendente: JOSé SEBASTIãO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 20/01/1948, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Ivo Laurentino da Silva e de Antonia 
Vitor dos Santos. A pretendente: JERuzA DOS SAnTOS CARVALhO, profissão: do 
lar, estado civil: viúva, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 10/05/1955, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves dos Santos e de Maria 
Tereza dos Santos.

O pretendente: SAMuEL DE OLIVEIRA ROChA, profissão: operador de logistica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemirio Claudio da Rocha e de Shirley 
de Oliveira da Rocha. A pretendente: JASSELInE LIMA GOnçALVES, profissão: jovem 
aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gonçalves Dias e 
de Jassiara Caetano Gonçalves.

O pretendente: DOuGLAS CORREA LEITE, profissão: serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 11/07/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Leite e de Adimar Correa. A pretendente: MIARA 
LuAnA LEITE DE CAMARGO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Laercio de Camargo e de Vilma Leite de Camargo.

O pretendente: LuCIAnO VIEIRA DA SILVA, profissão: mecânico de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Vieira da Silva e de Maria Paulo da 
Silva. A pretendente: AnA PAuLA DIAS CORREIA, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 23/12/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Manuel Correia Filho e de 
Lucia de Fatima Dias Correia.

O pretendente: ESTEVAn PEREIRA SEBASTIãO, profissão: técnico de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 19/05/1989, residente e do-
miciliado em Poá, SP, filho de Noel Sebastião e de Maria da Conceição Pereira Sebastião. 
A pretendente: MOnICA CRISTInA COSTA, profissão: técnica em contabilidade, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natal de Jesus Costa e de Magali Porfirio.

O pretendente: GERALDO PEREIRA RODRIGuES, profissão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Serra Preta, BA, data-nascimento: 30/11/1948, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Honório Bispo Rodrigues e de Maria 
Pereira Rodrigues. A pretendente: CLELIA DA SILVA TEIxEIRA, profissão: cuidado-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 24/08/1962, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Onaldo Araujo Teixeira e 
de Maria Candida da Silva.

O pretendente: ELIAS PRATES DOS SAnTOS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ribeiro dos Santos e de Aurita Prates dos 
Santos. A pretendente: CInThIA CRISTInA DA SILVA, profissão: atendente, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tania Aparecida da Silva.

O pretendente: CLEBISSOn LEITE, profissão: mecânico, estado civil: divorciado, natura-
lidade: Nazareno, MG, data-nascimento: 30/12/1977, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Atenorio Leite e de Vicentina Maria de Jesus. A pretendente: 
PRISCILA RIBEIRO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eliseu Pessoa da Silva e de Maria Sonia Vieira Ribeiro da Silva.

O pretendente: JOzAfá DA COSTA LIRA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Janduis, RN, data-nascimento: 22/03/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Teixeira de Lira e de Francisca Antonia da Costa 
Lira. A pretendente: InêS fRAnCISCA DE LIMA, profissão: copeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 22/12/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Givaldo Francisco de Lima e de Severina Mauricio de Lima.

O pretendente: AnDRE LuIS fERREIRA fELIPE, profissão: técnico de seguros, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Felipe Sobrinho e de Tereza Ferreira 
de Aguiar Sobrinho. A pretendente: ThALIA ROChA DE AGuIAR, profissão: atendente 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Marília, SP, data-nascimento: 23/12/1997, 
residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Natalia Rocha de Aguiar.

O pretendente: MAThEuS GABRIEL PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: jardineiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio dos Santos e de Eliane Pereira 
de Souza. A pretendente: hELEnA DE OLIVEIRA GOMES, profissão: técnica de enfer-
magem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Domingos Gomes 
e de Solange de Oliveira Goular.

O pretendente: WEnDER PATRICK ALMEIDA DE OLIVEIRA, profissão: barista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celio de Oliveira Junior e de Arracy 
Benedita de Almeida Teixeira. A pretendente: LuAnA BEATRIz MEIRA PATROCInIO 
DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rogerio Patrocinio dos Santos e de Maria de Lourdes Meira.

O pretendente: fELIPE GOMES DE OLIVEIRA, profissão: técnico em eletrônica, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Gomes de Oliveira e de 
Rosa Isael de Oliveira. A pretendente: BRunA SOuzA DE AnDRADE, profissão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josemar Araujo de Andrade 
e de Maria Aparecida Souza de Andrade.

O pretendente: JOnATAn PAnTOJA PASChOAL, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 06/08/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oracildo Reis Paschoal e de Lina Moraes Pantoja. 
A pretendente: AMAnDA APARECIDA GOMES, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
19/05/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clelio Pedro 
Gomes e de Vera Aparecida de Oliveira Gomes.

O pretendente: ROBSOn BARBOSA ALVES COSTA, profissão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Alves Costa e de Lourdes Divi-
na Barbosa Costa. A pretendente: nADIA DE JESuS CESTARO, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
03/07/1981, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Virgilio Cestaro 
e de Nadir Maria de Jesús Cestaro.

O pretendente: EBOh BASIL, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Nigéria, data-nascimento: 01/07/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Romanus Eboh e de Catherin Eboh. A pretendente: AnGéLICA APARECIDA 
BAQuETA, profissão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Roque, 
SP, data-nascimento: 11/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Benedito Baqueta e de Francisca Pinto.

O pretendente: JuLIO MIChAEL DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/02/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Cristina dos Santos. A pretendente: ALInE 
TOMAz DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edvan Miguel da Silva e de Rivania Tomaz da Silva.

O pretendente: LEOnARDO DE SOuzA BARBOSA, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1999, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Cleiton da Silva Barbosa e de Ana Claudia 
Cruz de Souza Barbosa. A pretendente: LETICIA DE OLIVEIRA BEnTO, profissão: 
assistente de SAC, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/08/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandro 
Bento e de Maria Ivanir Oliveira Noronha Bento.

O pretendente: WILnER DOS SAnTOS LIMA, profissão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 25/04/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jilvalner de Araújo Lima e de Sônia Maria Monteiro dos 
Santos Lima. A pretendente: KELy LIMA MOuRA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itinga, MG, data-nascimento: 10/05/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Gilson Gonçalves Moura e de Silvana Alves 
Lima Moura.

O pretendente: RIChARD BRunO ALMEIDA DE JESuS, profissão: jogador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bruno Rogerio de Jesus e de Renata 
Silva de Almeida. A pretendente: JuLIAnE DE JESuS fERnAnDES, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/04/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carmo Fernandes e 
de Geni Sebastiana de Jesus.

O pretendente: AROLDO ALVES DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 02/07/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Tragino da Silva e de Maria do Carmo Alves 
da Silva. A pretendente: BEATRIz ALVES DOS SAnTOS, profissão: assistente admi-
nistrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mariano José dos Santos 
e de Maria Carmelita Alves.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE ARAúJO, profissão: pintor, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: Macaíba, RN, data-nascimento: 06/02/1960, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Otacilio Francisco Fernandes e de Maria Julieta de Araújo. A 
pretendente: CREuzA CAMPOS DOS SAnTOS, profissão: cabeleireira, estado civil: 
viúva, naturalidade: São Sebastião do Umbuzeiro, PB, data-nascimento: 07/06/1960, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Campos 
e de Maria Feitosa Campos.

O pretendente: SILAS BARBOSA DA SILVA, profissão: controlador de apoio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erinaldo Barbosa da Silva e de Sandra 
Maura Lima da Silva. A pretendente: CASSIAnA RODRIGuES DA COSTA, profissão: 
auxiliar de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 02/05/1996, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
filha de Daniel Rodrigues da Costa e de Maria Elisiário da Costa.

O pretendente: REnE CORDEIRO DE LIMA JunIOR, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rene Cordeiro de Lima e de Roseane 
Ramos da Silva. A pretendente: MARIAnA PEREIRA CARDOSO DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Creginaldo Cardoso da 
Silva e de Maria Selma Pereira de Souza.

O pretendente: JOãO fERnAnDES DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 16/06/1955, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Fernandes da Silva e de Julia 
Tereza de Jesus. A pretendente: MARIA fRAnCISCA DE SOuSA, profissão: aposen-
tada, estado civil: divorciada, naturalidade: Uiaraúna, PB, data-nascimento: 25/10/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldaci Ferreira de Sousa 
e de Francisca Luiz da Silva.

O pretendente: CAIO CESAR DOS SAnTOS DA SILVA, profissão: lider ope-
racional, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
13/02/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josi-
naldo Rodrigues da Silva e de Sueli Barbara dos Santos da Silva. A pretendente: 
ThAInARA ARMAnDO DO nASCIMEnTO, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evangelista Ormidio do Nasci-
mento e de Aparecida Armando.

O pretendente: MAThEuS DE ALMEIDA AnDALuz, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Andaluz e de Meire 
Regina de Almeida. A pretendente: MARIA JhEySIAnE DA SILVA ALVES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 
16/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aglailson Luis 
Alves e de Edijane Maria da Silva.

O pretendente: AQuIRO DA SILVA SAnTOS, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/2002, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Adão Luiz dos Santos e de Antonia Maria da Silva. A pretendente: 
ThAMIRIS GOMES DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Antonio Gomes de Moura e de Rosineide Ferreira da Silva Cavalcante.

O pretendente: MAICOn JOSé RIBEIRO, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1989, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Getulio José Ribeiro e de Marta de Jesus Ribeiro. A pretendente: 
JAKELInA RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ouricuri, PE, data-nascimento: 18/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Rodrigues Alves dos Santos e de Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RIChARD ROBERTO SAnTOS BARBOSA, profissão: salva-vidas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Aparecido Barbosa e de 
Claudia Valeria Santos de Souza. A pretendente: SABRInA CARLOS DE fREITAS, 
profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Moura 
de Freitas e de Dorothy Carlos do Nascimento.

O pretendente: JOSé GILDInAn RODRIGuES, profissão: técnico de instalação elétrica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 26/07/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nunes Rodrigues e de Maria Marta Ro-
drigues. A pretendente: AnTOnIA MARCIAnA DE LIMA, profissão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Solonópole, CE, data-nascimento: 17/09/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves de Lima e de Maria Nilzete da Silva de Lima.

O pretendente: MATEuS fELIPE JESuS DA SILVA, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silene Francelina da Silva. A pretendente: 
ThAWAny fEITOSA SAnTOS, profissão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Felix dos Santos e de Maria Feitosa de Sousa.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

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

O pretendente: GuSTAVO JuLIãO fRAnCO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Nova Andradina - MS, no dia (25/03/1985), estado civil solteiro, profissão engenheiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Franco e de 
Maria Leide Julião Franco. A pretendente: ALAnnA PRISCILA SILVA DO nASCIMEnTO, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Santa Luzia - PB, no dia (19/09/1986), estado civil 
solteira, profissão técnica em enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Pedro Nilton do Nascimento e de Maria Betania da Silva.

O pretendente: LEAnDRO GOnçALVES RODRIGuES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (26/08/1982), estado civil solteiro, profissão 
porteiro vigia, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joana D'Arc 
Gonçalves Rodrigues. A pretendente: ISOLDA DE JESuS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (23/08/1986), estado civil solteira, profissão auxiliar de lim-
peza, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ivanilde de Jesus Silva.

O pretendente: ALBInO CALDAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em San-
tarém - PA (Registrado no Município de Mojuí dos Campos - PA), no dia (28/12/1991), estado 
civil solteiro, profissão tapeceiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Valdemar Nonato da Silva e de Mirilene Caldas da Silva. A pretendente: MARILEnE 
fELIx DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Camutanga - PE, no dia 
(11/02/1973), estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de João Felix dos Santos e de Maria Minata Pereira dos Santos.

O pretendente: PEDRO PAuLO GIMEnES CuSTODIO DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (04/04/2000), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdinei Custodio 
da Silva e de Cristiane Gimenes dos Santos Custodio da Silva. A pretendente: nAThALyE 
ALMEIDA DE MORAES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (16/09/2000), estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rodrigo Gomes de Moraes e de Kelly de Carvalho Almeida.

O pretendente: EDuARDO MARTInS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia (22/07/1955), estado civil divorciado, profissão aposentado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manuel Martins Pereira 
e de Aurinda da Conceição Nunes de Almeida. A pretendente: DAnIELE MOREIRA DE 
SALES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia (03/05/1981), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Genilson Freire de Sales e de Maria do Socorro Moreira de Sales.

O pretendente: VITOR ARAuJO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/05/1985), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vivaldo Jose da Silva e 
de Maria Francisco de Araujo da Silva. A pretendente: ISABELA éVEn REnDER LEITE, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/04/1991), 
estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Leite e de Maisa de Oliveira Leite.

O pretendente: LuCAS zAGO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia (03/11/1990), estado civil solteiro, profissão marceneiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alvaro Reis da Silva 
e de Jaqueline Zago Marques da Cruz. A pretendente: LETICIA DE LIMA ChAVES, de 
nacionalidade brasileira, nascidao nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (10/02/1994), estado 
civil solteira, profissão bancária, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Jose Henrique Chaves e de Lucimeire Alves de Lima. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: EDuARDO MEnDES DO nASCIMEnTO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (20/05/1962), estado civil solteiro, profissão 
aposentado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião 
Fermino do Nascimento e de Vicentina Mendes dos Santos. A pretendente: ELIzABETh 
SOuzA GOMES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 
(06/04/1957), estado civil viúva, profissão aposentada, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo Pedreira Gomes e de Adeni Souza Gomes.

O pretendente: GABRIEL InACIO DE SOuzA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/07/1996), estado civil solteiro, profissão assistente de 
loja, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gilberto Leite de 
Souza e de Edina Inacio de Souza. A pretendente: JOICE SILVERIO DA COnCEIçãO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/02/1998), estado 
civil solteira, profissão atendente de cafeteria, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Pedro Alves da Conceição e de Maria Elena Silverio da Conceição.

O pretendente: AnDERSOn LuCIAnO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (01/01/1978), estado civil solteiro, profissão manutenção predial, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dirceu Luciano e de Nazaré 
das Dores da Silva Luciano. A pretendente: DAnIELA PEREIRA DE GOES DE SOuzA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/03/1983), estado 
civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Geraldo de Souza e de Luci Pereira de Goes de Souza.

O pretendente: GABRIEL LuIz BuEnO, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Caetano do Sul - SP, no dia (11/06/1990), estado civil solteiro, profissão médico, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Silvio Bueno e de Maria 
Cristina Gasparotto Bueno. A pretendente: AnDRESSA CRISTInA GIuLIAnI MARTInS, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Londrina - PR, no dia (20/01/1992), estado civil 
solteira, profissão bióloga, residente e domiciliada nesta Capital São Paulo - SP, filha de 
João Candido Martins Junior e de Rita de Cassia Giuliani. Obs.: Bem como cópia envia-
da a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ThIAGO JOSé MOREIRA DOS SAnTOS, nascido nesta Capital, Ermelino 
Matarazzo, SP, no dia (12/02/1993), profissão líder de atendimento, estado civil solteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Walmir Moreira dos 
Santos e de Janete Alves Moreira dos Santos. A pretendente: KETTLyn KAROLInE 
SILVA DAnTAS, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (01/08/1995), profissão 
auxiliar administrativa, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Saraiva Dantas e de Gilvania Maria da Silva Dantas.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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