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A retomada da economia no pós-pandemia é uma realidade que 
tem tomado forma dia após dia. No segundo semestre de 2020 isso 
já pôde ser percebido no setor da construção civil, cujo crescimento 
se manteve durante o primeiro trimestre de 2021. Embora o segundo 
trimestre deste ano tenha apresentado pequena queda, devido aos 
altos estoques e adequação da relação entre demanda e oferta, a 
expectativa é de novo aumento ao decorrer de 2021, bem como para 
o próximo ano.   

o papel do alumínio para a retomada do setor da 
construção civil

As mudanças nas relações de trabalho, o enxugamento das estruturas 
organizacionais, a incorporação de novas tecnologias e a possibilidade 
de ser dono do próprio negócio estão entre os motivos pelos quais 
cada vez mais profissionais deixam os quadros das empresas pela 
possibilidade de empreender. E, dentre as alternativas viáveis, está 
atuar como consultor ou assessor organizacional. Contudo, é importante 
compreender por que uma organização contrata uma consultoria ou 
um consultor.  

consultoria organizacional: uma opção  
de carreira

O que leva as equipes a se tornarem mais eficientes e alcançarem 
melhores resultados? Essa foi a pergunta que o Google fez quando 
começou a pesquisar as diferentes possibilidades e combinações 
de grupos de trabalho para se obter a melhor performance. Anos 
depois, os estudos concluíram que a segurança psicológica foi o 
item número um - seguido pela confiança na capacidade dos colegas, 
na clareza dos papéis de cada um, no propósito do negócio e no 
impacto gerado para as pessoas e o mundo.  

a cultura do silêncio prejudica os negócios

relif_CANVA

negócios em pauta

carreta literária
A Mercedes-Benz do Brasil acrescenta ainda mais funcionali-

dades à sua linha de caminhões em benefício da sociedade. A 
exemplo das Unidades Móveis de Saúde, a Empresa equipou um 
modelo Atego 2430 6x2 e o transformou em uma Unidade Móvel 
de Educação, com estrutura moderna, incluindo notebooks e 
internet, para apoiar os participantes da 15ª edição do Desafio 
de Redação do Jornal Diário do Grande ABC, em São Paulo. O 
veículo, apelidado de Carreta Literária, tem percorrido as sete 
cidades da região para receber as inscrições de alunos de for-
ma presencial, principalmente daqueles que não têm acesso à 
internet. A ação conta com o apoio das escolas do Grande ABC, 
com monitores para orientação aos jovens no local e segue todos 
os protocolos de segurança e saúde contra a Covid-19. Durante 
seu uso, o veículo é totalmente higienizado a cada nova turma.  
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e-Xport meeting

@O mercado brasileiro de e-commerce deve crescer 42% até 
2025. No ano passado, o comércio digital movimentou mais 

de US$ 26 milhões no Brasil e a expectativa é chegar a US$ 37 
milhões em quatro anos. A previsão foi apresentada no primeiro 
dia do e-Xport Meeting, da Apex-Brasil, a Semana do E-Commerce 
Internacional, encontro anual promovido pela Agência Brasileira 
de Promoção de Investimentos e Exportação (Apex-Brasil), que 
vai até amanhã, (17). Durante o evento, 400 empresas brasileiras 
de e-commerce contam com capacitações online, consultorias de 
inteligência de mercado, aceleração de negócios em plataformas 
B2B e B2C e mentorias em marketing digital, com gigantes do se-
tor, como Google, Amazon, RangeMe, eBay, Alibaba.com, Mercado 
Libre, VTEX, e JD (plataforma chinesa), que compartilham experi-
ências de sucesso e apresentam as funcionalidades, benefícios e o 
setup de cada plataforma, perfil de seus clientes, tráfego orgânico, 
além de promoverem treinamentos práticos para as participantes 
(https://crm-apps.apexbrasil.com.br/orgbdeab873/inscricao-
-eventos/evento/e-xport-meeting-2021-semana-do-e-commerce-
-internacional/a78937fc-40e5-435e-9868-23997853530f).    leia a coluna completa na página 2
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empreendedorismo  
é para todos?

Carol Olival

empreendedorismo
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inteligência artificial

Fazer a precificação correta dos 
produtos em um comércio é 
uma das principais maneiras de 
garantir lucro no final do mês 
e de assegurar a consistência 
e a evolução do negócio no 
mercado.

mas definir valores que atraiam 
clientes e ao mesmo tempo tra-

gam rentabilidade nem sempre é uma 
tarefa fácil. É possível ter produtos 
similares com diversos valores, o que 
acaba confundindo o empreendedor e 
até o cliente. 

Além disso, precificar não é apenas 
estipular o valor que se deseja receber. 
Há diversas variáveis que devem ser 
consideradas, para que esse cálculo 
traga os resultados esperados. “O 
preço representa a proposta financei-
ra do produto. Esse preço deve estar 
alinhado de acordo com a concorrência 
e ajustado com os custos e despesas 
gerados na criação do produto. 

Ou seja, o processo de precificação é 
muito mais do que colocar o dobro do 
valor investido em uma peça de roupa, 
por exemplo, e esperar o lucro a cada 
fim do mês”, explica Babi Tonhela, sócia 
e diretora de produtos do Ecommerce 
na Prática. 

Para ajudar o empreendedor nesse 
momento crucial do negócio, a diretora 
elencou cinco dicas. Confira:

1. Faça planilhas - Anote os valores 
de compra de todos os produtos, assim 
você saberá quais as despesas envolvi-
das e poderá identificar qual é o preço 
que precisa colocar para compensar as 
despesas fixas e ainda ter lucro. Nessa 
planilha, você pode colocar valores 

Cinco passos para fazer uma boa precificação 
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como: frete, impostos, comissões, taxas 
de cartão de crédito, taxas de parcela-
mento e custo de produção. 

2. Analise a concorrência e a 
demanda - Você sabe quem são seus 
concorrentes? Analise os preços deles 
para saber qual é a média de mercado 
dos seus produtos. Além disso, é im-
portante saber como está a demanda 
do produto junto aos seus clientes. 
Para ser competitivo, o melhor é 
manter o preço na média do mercado 
e acrescentar alguns benefícios para 
o consumidor.

3. Kits podem te ajudar a ele-
var o ticket médio - Pense que, 
em vez de vender um produto, você 
pode vender um kit. Dessa forma, o 
ticket médio da sua empresa pode 
ser elevado em comparação ao do 
seu concorrente, trazendo mais lucro 
para o seu negócio. 

4. Quais as suas despesas? - Some 
os valores de todas as suas despesas fi-
xas (como contas de luz, internet, men-
salidades de ferramentas, de telefone, 

etc). Esses valores são fundamentais 
na hora do cálculo. Coloque tudo na 
ponta do lápis!

5.  Quais os custos variáveis? - 
Faça a soma de todos esses custos 
(comissão para marketplace, por 
exemplo). Assim, você conseguirá 
chegar na margem de contribuição, que 
te ajudará a pagar as despesas fixas. 

“Por fim, com todas as dicas em 
mãos, defina o valor do seu produto. 
Não existe uma porcentagem correta 
de quanto acima do valor de compra 
deve ser o valor de venda. Pesquise e 
analise seu negócio, assim chegará em 
um valor justo para todas as partes”, 
conclui Babi. 

O Ecommerce na Prática disponi-
biliza gratuitamente o material que 
aborda as questões envolvidas na 
hora de fazer a precificação, desde 
margem de lucro até estratégias de 
precificação. Para conferir, basta aces-
sar: (https://lp.ecommercenapratica.
com/elm/cadastro-v1-id-precificacao-
-inteligente/). 

comprovante de vacina 
O Rio de Janeiro iniciou a exigência 

de comprovação da vacina contra a 
Covid-19 para acessar locais como aca-
demias de ginástica, piscinas, centros 
de treinamento, clubes, estádios, vilas 
olímpicas, cinemas, teatros, circos, 
salas de concerto, museus, recreação 
infantil, pontos turísticos e feiras 
comerciais. Também, foi definida a 
necessidade de comprovar a vacinação 
para receber recursos do Cartão Famí-
lia Carioca e para cirurgias eletivas nas 
redes pública e privada (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/inteligencia-artificial-o-presente-e-o-futuro-no-relacionamento-com-clientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/empreendedorismo-e-para-todos-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/consultoria-organizacional-uma-opcao-de-carreira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-do-aluminio-para-a-retomada-do-setor-da-construcao-civil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-cultura-do-silencio-prejudica-os-negocios/
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OpiniãO
Planejamento financeiro 

das empresas e dos sócios 

Mais de 90% das 
empresas brasileiras 
são familiares, só que 
menos de 30% passam 
de pai para filho e 
apenas 5% conseguem 
chegar aos netos dos 
fundadores.

Isso porque a sucessão 
empresarial, ou seja, a 
passagem do bastão do 

controle e da gestão das 
empresas ainda é tabu no 
Brasil. O nosso problema 
é a cultura. No Brasil dei-
xamos de receber, tanto a 
educação financeira (e aí 
falta entendimento para 
cuidar dos negócios, do 
planejamento econômico 
financeiro das empresas, 
do sistema financeiro mun-
dial, das finanças pessoais), 
quanto também nos falta a 
educação em cidadania, que 
favoreceria a formação de 
cidadãos responsáveis, com 
autonomia, conhecedores 
e aplicadores de direitos e 
deveres.

Para mudar essa realidade 
e aumentar a perpetuidade 
dos negócios brasileiros é 
preciso, então, tratar de 
planejamento sucessório, 
que tanto pode ser feito 
relativamente à própria em-
presa, quanto também pode 
ser realizado em relação aos 
bens dos sócios das empre-
sas, servindo para os donos 
dos negócios, ainda em vida, 
definirem a forma de divisão 
do patrimônio da família e a 
imposição de condições aos 
herdeiros, inclusive regras 
para assunção dos negócios 
da família.

É certo, existem algumas 
possibilidades melhores do 
que deixar os bens (em-
presas, dinheiro, investi-
mentos, imóveis, direitos) 
para serem inventariados 
e partilhados em processo 
judicial, depois do faleci-
mento dos sócios fundado-
res. Pode ser constituída, 
por exemplo, uma holding 
familiar para organização 
dos bens e determinação de 
condições aos herdeiros; ou 
os bens podem ser doados 
ainda em vida; também pode 
ser feito testamento, entre 
outras possibilidades.

Quanto à criação de hol-
ding familiar, onde seriam 
colocados todos os bens 
integralizados como ca-
pital social, as ações e/ou 
quotas dessa holding, que 
ainda podem ser doadas 
aos herdeiros, a finalidade 
é já distribuir o patrimônio 
(bens imóveis, investi-
mentos, bens móveis), na 
forma como a família bem 
entender, especialmente 
de acordo com o que for 
definido pelos donos do 
patrimônio, os fundadores 
da holding familiar.

Ademais, é possível aos 
fundadores da holding fami-

liar distribuir as ações entre 
os herdeiros sem perder o 
poder sobre seu patrimônio, 
doando-as, porque poderá 
ser incluída cláusula de 
garantia de usufruto no 
contrato de doação, dentre 
outras, valendo esclarecer 
que o usufruto assegura aos 
doadores (os fundadores) o 
direito de votar, ser votado 
e de participar dos lucros 
da sociedade.

Ou seja, o usufruto reserva 
aos fundadores o direito 
aos rendimentos das ações/
quotas doadas; direito aos 
dividendos que a holding 
familiar distribuir; direito a 
ter a vontade dos fundado-
res respeitada em eventual 
votação; etc. O planejamen-
to sucessório via holding 
familiar também propicia 
aos fundadores que queiram 
resguardar-se ainda mais, 
gravar a doação das ações/
quotas com outras cláusu-
las de restrições, evitando 
assim, a dilapidação do 
patrimônio a curto e médio 
prazo pelos herdeiros. 

É possível gravar cláusu-
las de inalienabilidade, que 
fazem com que não possam 
ser vendidas as quotas/
ações; cláusulas de incomu-
nicabilidade, que  impedem 
as quotas/ações doadas 
passarem ao patrimônio dos 
cônjuges ou dos parceiros 
dos herdeiros; cláusulas 
de impenhorabilidade, de-
terminando que nenhuma 
dívida dos herdeiros possa 
afetar o patrimônio da hol-
ding patrimonial; além de 
outras cláusulas condicio-
nantes, determinando que 
tal parcela de ações/quotas 
só estará disponível após a 
maioridade do herdeiro, ou 
dos netos, ou subordinando 
o recebimento das ações/
quotas, à realização de de-
terminada “tarefa”.

Outro ponto importante 
relativo à criação de uma 
holding é que as condições 
podem ser alteradas futu-
ramente, como proprietário 
ainda em vida, ou seja, é 
possível alterar o que ficou 
definido no contrato social, 
no estatuto, ou nos acordos 
de acionistas.

Para que os negócios, e 
outros bens dos fundadores 
das empresas, sobrevivam e 
passem da primeira para a 
segunda e demais gerações, 
importante saber que é pos-
sível planejar boas estraté-
gias e executar meios para 
proteção legal desses bens, 
também para economizar 
tributos e para concretizar 
a vontade de seus donos, 
isso tudo através do pla-
nejamento sucessório, por 
intermédio de especialistas 
e com base na legislação 
vigente.

(*) - Advogada, coordenadora da Tv 
Nossa Justiça, é Diretora Executiva 
da Gouvêa Advogados Associados 

e especialista em Mediação e 
Conciliação de conflitos e Proteção 

Patrimonial legal.

Luciana Gouvêa (*)

Educação: O papel de todos 
para garantir um futuro 

melhor para nossos jovens
A educação é o futuro do Brasil. Se você já quis, em algum momento, se aprofundar em temas relacionados a ela, 
muito provavelmente deve ter esbarrado nessa frase. 

Daniela Lopes (*)

Mais do que nunca, é preciso 
dedicar uma atenção especial 
para compreender o real signifi-

cado dessa afirmação, e principalmente 
ao fato de como ele se aplica na hora 
de pensar em políticas de incentivo à 
educação no nosso país.

Como um país em desenvolvimento, 
o Brasil possui ainda muitos jovens 
que deixam de frequentar a escola 
por questões relacionadas à vulnera-
bilidade social de suas famílias. Nesse 
sentido, garantir o acesso à educação 
é bem complicado, pois muitos deles 
acabam desistindo de estudar para 
trabalhar e assegurar o sustento dos 
seus lares. Por isso, é importante que 
as políticas de inclusão escolar estejam 
diretamente integradas com ações 
sociais, como a assistência social e o 
combate à pobreza.

Mas, isso ainda está evoluindo len-
tamente. A verdade é que o panorama 
da educação da forma como está hoje, 
não sugere um futuro muito otimista. 
A pandemia da Covid-19 agravou essa 
situação, pois acabou acarretando ou-
tras prioridades mais urgentes, como 
a saúde, deixando a educação em um 
plano ainda mais distante do qual ela 
já se encontrava anteriormente.

Isso tudo gerou um sentimento de 
insegurança nos jovens sobre ampliar 
seus estudos. Podemos confirmar isso 
pelo número de inscritos no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), 
que, em 2021, registrou o índice mais 
baixo dos últimos 16 anos, 3,1 milhões 
de inscritos. Realidade bem diferente 
da que foi registrada em 2014, quando o 
mesmo exame chegou a ter 8,7 milhões 
de inscritos.

Em contrapartida, sabemos que, 
apesar do país viver momentos de 
incerteza, principalmente com relação 
à economia, o conhecimento é sempre 
um diferencial que pesa na hora de 
contratar um profissional. Uma pes-
quisa intitulada “Você no Mercado de 

enfrentam, cada vez mais, a falta de 
mão de obra qualificada e a dificuldade 
de contratar rapidamente para crescer 
de forma acelerada e se tornarem mais 
competitivas.

Para atender a essa demanda que 
se mostra cada vez mais crescente, 
muitas empresas ligadas ao ensino têm 
apostado em oferecer opções de paga-
mento flexíveis aos seus alunos, dando 
a eles a oportunidade de se capacitar e 
pagar pelo estudo aos poucos ou ainda 
somente quando conseguem um traba-
lho. Um dos modelos de financiamento 
estudantil que tem ganhado espaço 
é o ISA (Income Share Agreement), 
que possibilita aos alunos primeiro 
aprender, e só pagar o curso quando 
tiver retorno financeiro da profissão 
escolhida, proporcionando o acesso à 
educação para todos.

As oportunidades existem e estão à 
nossa frente. Com a ajuda de todos e 
se cada um fizer a sua parte, podemos 
batalhar para construir juntos uma 
educação melhor para os brasileiros, 
ajudando a ressignificar a vida de muita 
gente, democratizando e promovendo a 
transformação de carreiras, para con-
quistar um futuro melhor para todos nós.

(*) É CEO e Fundadora da Blue EdTech.

Trabalho”, realizada pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), mostra que quanto 
melhor qualificado é o profissional, ele 
pode conquistar um aumento médio de 
15% em seu salário e ter cerca de 4% a 
mais de chances de ocupar uma nova 
função no mercado.

Desse modo, é imprescindível que a 
sociedade, as empresas e o Governo 
se dediquem a encontrar soluções que 
possam ajudar a viabilizar e a acelerar 
essa qualificação. Uma alternativa que 
vem ganhando cada vez mais espaço 
nesse sentido são os cursos técnicos. 
Segundo o último censo do IBGE, em 
2019, o país registrou 9,3 milhões de 
estudantes no ensino médio, dos quais 
7,1% frequentavam curso técnico. Essa 
modalidade de ensino também tem 
atraído a atenção de pessoas que já 
concluíram o ensino médio (5,2%), e 
que buscam melhores oportunidades.

Esse tipo de especialização tem 
conquistado quem deseja se profissio-
nalizar, atualizar seus conhecimentos, 
conseguir o tão sonhado primeiro em-
prego ou até mesmo mudar de carreira, 
mas que não podem investir o mesmo 
tempo e dinheiro que geralmente outras 
capacitações demandam. E as empresas 
também têm valorizado e visto com 
bons olhos os cursos técnicos, já que 
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ao restaurante e às suas necessidades, podendo ter os recursos expandidos 
caso o proprietário decida ampliar os negócios e/ou abrir filiais. É ideal 
tanto para um único restaurante quanto para franquias e grandes redes. 
Todos podem usufruir das vantagens do sistema (https://3scheckout.com).

C6 Bank abre 500 vagas de emprego para 
todas as áreas do banco

@ O C6 Bank está com 500 vagas de emprego abertas, para todas as 
áreas e níveis de experiência. Esse é o maior movimento de con-

tratação desde o lançamento do banco, há dois anos, e tem o objetivo 
de acompanhar o crescimento da instituição financeira, que ultrapassou 
em agosto a marca de 10 milhões de clientes. Com 1,5 mil funcionários 
atualmente, o banco já contratou 781 colaboradores neste ano. Mais da 
metade das vagas disponíveis são para a área de tecnologia, com pos-
sibilidade de trabalho remoto. Há oportunidades para desenvolvedores 
(back-end, front-end e mobile), cientistas de dados, analista de qualidade 
de software, service desk, analista de risco. Também há vagas disponí-
veis para atuar em outras áreas, como marketing, jurídico, compliance 
e prevenção a fraudes (https://www.c6bank.com.br).

Solução com gestão ativa de campanhas por 
aplicativos de mensagem como WhatsApp e 
Messenger

@Na maratona percorrida pelo cliente para entrar em contato com 
um serviço, sai mais feliz aquele que consegue resolver todas as 

suas demandas interagindo em um único canal, seja um atendimento 
administrativo ou pelo seu Contact Center. É justamente neste sentido 
que a Dígitro Tecnologia acaba de lançar uma nova funcionalidade no 
mercado. Através de um robô (Persona) é possível enviar mensagens 
para clientes, parceiros ou prospects com conteúdos exclusivos, per-
mitindo que o retorno dessas mensagens possam ser direcionados para 
a pessoa ou equipe destinada ao atendimento. Esse redirecionamento 
pode ser respondido por serviços de mensagem, como WhatsApp, 
Messenger e Telegram. O Persona é o robô de atendimento da Dígitro 
Tecnologia que atua de forma integrada ao UNA (sistema de comu-
nicação unificada corporativa que integra mensagens de texto, voz e 
vídeo na nuvem ou on premise). Diferentemente de outros aplicativos 
para conversação instantânea, o UNA oferece vantagens corporativas 
e de segurança aos usuários (www.digitro.com).

Solução de integração para restaurantes de 
rua de pequeno e médio portes

@Focado em contribuir com a digitalização do varejo em todo o 
país, o Delivery Center dá mais um passo inovador, agora em 

direção aos lojistas de rua – restaurantes de pequeno e médio portes. 
A empresa, que promove a multicanalidade ao integrar lojistas físicos 
a 16 marketplaces e uma rede de mais de 15 mil entregadores em todo 
o Brasil, acaba de lançar o Unity, sua nova solução de gestão, que per-
mite a integração de aplicativos de delivery em uma única interface. A 
nova plataforma entrega uma visão macro dos pedidos, além de gerar 
diversos relatórios analíticos para que o lojista acompanhe seus dados, 
vendas e performance (www.deliverycenter.com.br/Unity).

Brasília e Uberlândia foram as ganhadoras do 
Prêmio Cidades Amigas da Internet

@Brasília e Uberlândia foram as cidades ganhadoras do Prêmio 
Cidades Amigas da Internet, que foi divulgado na terça-feira (14), 

no Painel Telebrasil 2021 pela Conexis Brasil Digital e pela Associação 
Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel). O prêmio 
reconheceu as ações dos municípios para incentivar a implantação de 
infraestrutura de telecomunicações e a expansão da conectividade. As 
duas cidades se destacaram no Ranking das Cidades Amigas da Internet 
2021, que está em sua sexta edição. Uberlândia aparece na primeira 
colocação, entre um grupo dos 100 maiores municípios brasileiros em 
população, como a cidade que mais pontou nos quesitos considera-
dos pelo ranking entre eles, legislação e prazo para licenciamento de 
antenas. Uberlândia repetiu a boa performance dos anos anteriores, 
se mantendo entre as top 3 do ranking (www.paineltelebrasil.org.br).

3S Checkout realiza gestão completa do 
restaurante

@A E-Deploy, empresa brasileira de tecnologia especializada no desen-
volvimento de soluções para gestão empresarial com foco em varejo, 

lança o 3S Checkout, plataforma tecnológica para a transformação digital 
da experiência de compras. O sistema toma conta de todos os aspectos do 
restaurante:  atendimento, operação, menu, cardápio, produção, relação 
com a cozinha, automatização de produção e delivery e ainda oferece rela-
tórios, dashboards e inventário. A solução é modulada, ou seja, se adequa 

ricardosouza@netjen.com.br

Daniela Lopes, CEO da Blue

Stefanini anuncia vagas de estágio para o 
Programa Potenciais 2022

Criado com o propósito de ser 
uma porta de entrada para iniciar 
a carreira profissional, o Progra-
ma Potenciais 2022, do Grupo 
Stefanini, oferece a oportunidade 
aos universitários de ingressar 
em uma das maiores empresas de 
tecnologia do mundo, referência 
em soluções digitais, e aprender 
ao máximo para que se tornem um 

diferencial no mercado de trabalho.
Com 20 vagas abertas, o pro-

grama desse ano tem foco no 
Ciclo Comercial e vai funcionar no 
modelo de Job Rotation, em que 
os selecionados irão passar por 
4 áreas de atuação - prospecção, 
operações, pré-vendas e inovação - 
no período de um ano (https://jobs.
kenoby.com/stefaninipotenciais).
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D - Cachaça e Cerveja
A ExpoCachaça está de volta para realizar a sua 30ª edição, e dessa vez com 
muito mais sabor, já que será realizada tradicionalmente em paralelo com a 
14ª edição do BrasilBier, unindo assim duas cadeias produtivas de bebidas 
artesanais: a cachaça e as cervejas artesanais. O evento acontece entre os 
dias 25 e 28 de novembro, e de “casa nova”, na Serraria Souza Pinto, na 
região central de Belo Horizonte, após uma série de detalhes ajustados com 
promotores de eventos, autoridades sanitárias e políticas e dos setores de 
cultura e turismo, em razão da atual pandemia. Vem com infraestrutura 
adaptada para o “novo” normal, com programação repaginada, exposito-
res com novidades no mercado, entrada de público controlada e atrações 
imperdíveis. Saiba mais em: (www.expocachaca.com.br).

E - Destinos Turísticos
A GOL Linhas Aéreas anuncia para o dia 2 de dezembro a abertura 
de seu mais novo destino: Bonito, cidade a 297 km da capital Campo 
Grande, no Mato Grosso do Sul. Reconhecido por suas belezas naturais 
e pela prática do ecoturismo, o município é um importantíssimo polo 
turístico e gerador de riqueza no Estado, e, com as novas operações da 
GOL, passará a ter voos diretos ao aeroporto de Congonhas. Trata-se 
de um trecho inédito: nunca houve voos regulares comerciais entre São 
Paulo e Bonito. Serão duas frequências semanais, sem escalas, de ida 
e volta: às quintas e aos domingos. Os voos serão operados com o jato 
Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros. 

F - Capacitação para Exportação
O programa Trilhas para Exportação irá selecionadar 40 organizações que 
passarão por uma jornada de capacitação para exportação. Além da capa-
citação, os negócios comunitários terão acesso ao serviços disponíveis na 
plataforma Negócios pela Terra (https://negociospelaterra.com), que faz a 
ponte entre produtores e compradores. O edital está aberto a todas as orga-
nizações brasileiras de base comunitária, rurais e florestais, cooperativas e 
associações, com CNPJ, que atuem em cadeias com demanda internacional 
e que tenham interesse em exportar ou que já exportam. Inscriçções e mais 
informações poderá ser feita através do link: (https://docs.google.com/forms/
d/1u8fOX5LelSeyhb4BVj4R7VWbmebiD94pI--X5Lok3Qs/edit?usp=sharing).

G - Impulsionando a Ciência
A Bayer, multinacional alemã líder nos setores de saúde e agricultura, 
comemora, em 2021, 125 anos de sua operação no Brasil. Para celebrar 

A - Merenda Extra 
A Secretaria da Educação do Estado/SP anunciou a implementação 
da merenda escolar extra para até 700 mil estudantes em situação de 
vulnerabilidade social da rede estadual. A medida entra em vigor no 
próximo dia 27, após as famílias de baixa renda inseridas no Cadastro 
Único do Governo Federal inscreverem seus filhos. Na capital mais de 
265,3 mil alunos se encaixam nas condições. No total serão R$ 424 mi-
lhões investidos na ação. Os estudantes interessados já podem realizar 
a manifestação de interesse no link: (https://sed.educacao.sp.gov.br/
saiba-como-acessar). As refeições começam a ser servidas a partir do 
dia 27. Estudantes do período diurno terão direito a duas refeições: uma 
na escola e a outra que poderá ser levada para casa. 

B - Futuro da Energia
A Omega Energia, maior geradora brasileira de energia renovável, lança 
o Omega.360. O evento online, a ser realizado entre os próximos dias 
21 e 23, discutirá a energia renovável como solução definitiva. Serão 
discutidos temas como a eletrificação e o poder da energia renovável 
para resolver o problema da sociedade que clama por prosperidade 
sustentável; do consumidor que quer economia com simplicidade e 
flexibilidade; e do setor elétrico, que busca solução para as recorren-
tes crises de abastecimento. Presenças do empreendedor do Vale do 
Silício, Tony Seba, autor do bestseller “Clean Disruption of Energy and 
Transportation”, e do jovem William Kamkwamba que inspirou o filme 
“O menino que descobriu o vento”, abordarão conteúdos inéditos e 
participarão de discussões com empresas e experts. Inscrições: (www.
omegaenergia.com.br).

C - Comércio de Veículos
O Banco PAN anuncia a compra de 80% das quotas da Mobiauto, a 
maior plataforma digital independente para comercialização de veículos 
do Brasil. O deal reforça o apetite do Banco em ampliar sua estratégia 
digital e será instrumento importante para alavancar a participação no 
financiamento de veículos leves e motos. O objetivo é aprimorar a ex-
periência dos clientes e aumentar o engajamento dos lojistas parceiros. 
O PAN é um dos principais bancos brasileiros controlado pelo Banco 
BTG Pactual. Possui patrimônio líquido de R$ 5,6 bilhões e atua como 
uma plataforma digital completa focada em pessoas físicas, oferecendo 
ampla gama de produtos por meio de tecnologia. Suas principais linhas 
de negócio envolvem banco transacional, crédito, meios de pagamento, 
seguros e investimentos. 

este marco, a companhia lança o Prêmio Mentes da Inovação, que visa 
impulsionar a ciência, reconhecendo projetos desenvolvidos por univer-
sitários e acadêmicos de graduação a pós-doutorado. Os candidatos já 
podem se inscrever gratuitamente pelo site (https://www.bayer.com.br/
mentesdainovacao). Serão aceitos trabalhos nas categorias de “Saúde” e 
“Agricultura” com foco em ciências aplicadas, ou seja, projetos baseados 
em pesquisas que propõem soluções para problemas concretos da socie-
dade. Os estudos precisam ter a motivação e a finalidade voltada para a 
sua aplicabilidade prática, podendo ser a criação de produtos e soluções 
ou até mesmo novos modelos de negócio que gerem desenvolvimento, 
inovação, valor econômico e social. 

H - Dessalinização de Água 
A maior planta de dessalinização de água do mar do Brasil entrará em 
operação na ArcelorMittal Tubarão, neste mês. O sistema de ponta é 
resultado de investimentos de R$ 50 milhões, tem capacidade inicial para 
dessalinizar 500 m³/hora de água e garantirá maior segurança hídrica para 
a empresa e para o Espírito Santo. A produção da planta está alinhada 
à estratégia da empresa frente a futuros cenários de escassez hídrica. A 
água tratada será destinada para fins industriais, substituindo parte do 
volume consumido do Rio Santa Maria da Vitória e permitindo, assim, 
maior disponibilidade do recurso para a sociedade. O sistema utilizará 
tecnologia de osmose reversa, bastante comum em países como Israel, 
Espanha, Estados Unidos e outros, para captação de água do mar. Mais 
informações: (https://brasil.arcelormittal.com.br/).

I - Seleção de Bolsistas
A Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) abriu processo seletivo para o 
ingresso de bolsistas nas Habilitações Profissionais Técnicas de Nível Mé-
dio de Técnico em Administração e Técnico em RH, no Eixo Tecnológico 
Gestão e Negócios. Serão oferecidas ao todo 80 bolsas integrais e as aulas 
terão início em 18 de outubro. As inscrições podem ser feitas até o próxi-
mo dia 30 diretamente pelo site (https://fundacaofat.org.br/). O candidato 
deve escolher o curso de interesse, se inscrever e enviar a documentação 
necessária. Depois de confirmada a inscrição, o estudante passará por uma 
prova de conhecimento online. A partir de 7 de outubro será divulgada a 
lista de aprovados e informações para a matrícula do respectivo curso. 

J - Rastreamento Genético 
Já dizia o ditado: “Melhor prevenir, do que remediar” e seguindo essa 
máxima, o empresário Luís Fernando Câmara criou a Viplen Saúde, 
startup de rastreamento genético com foco na longevidade do usuário. 
Através da plataforma, que inicia a operação em três meses, o usuário 
consegue identificar sua predisposição a doenças através de testes ge-
néticos, nutri genéticos, teste de telômeros e de microbioma intestinal. 
A ideia é ajudar os usuários a identificar possíveis doenças, antes delas 
se manifestarem, de forma que  não espere ficar doente para buscar 
atendimento médico, mas que consiga identificar e cuidar do seu corpo, 
atingindo uma maior longevidade, principal foco da startup. Saiba mais: 
(https://www.instagram.com/viplen.saude/).

Cenário da inflação no 
Brasil em 2021

O processo inflacionário 
brasileiro possui três 
razões principais

Uma externa - a inflação, 
em dólares, dos preços 
dos produtos relacio-

nados à retomada do cres-
cimento econômico mundial 
- e duas internas - a falta de 
credibilidade na condução da 
política fiscal e a crise hídrica. 

A conjunção destes três 
fatores somada à baixa taxa de 
crescimento nos setores que 
utilizam mão de obra de forma 
intensiva, faz com que a per-
cepção do poder de compra no 
Brasil seja sentida com maior 
intensidade, principalmente, 
quando comparada aos países 
que apresentam recuperação 
econômica mais acelerada e 
em diversos setores. 

No Brasil, o índice oficial de 
inflação é o IPCA, mensurado 
mensalmente pelo IBGE, 
apresentando a variação do 
custo de vida médio de fa-
mílias das principais regiões 
urbanas do país com renda 
mensal entre 1 (um) e 40 
(quarenta) salários-mínimos 
e dividido em nove grupos 
(1. Alimentação e bebidas; 
2. Habitação; 3. Artigos de 
residência; 4. Vestuário; 5. 
Transportes; 6. Saúde e cui-
dados pessoais; 7. Despesas 
pessoais; 8. Educação; e 9. 
Comunicação). 

Este indicador não é re-
ferente à variação do custo 
de vida individual porque, 
cada um de nós, possui uma 
cesta de consumo diferente 
daquela que é adotada pela 
metodologia do IBGE, por 
isso, quase sempre escutamos 
“o governo está escondendo a 
inflação” ou “a minha inflação 
é muito maior que a divulgada 
pelo governo”. A variação do 
IPCA acumulada nos últimos 
doze meses é de 9,68%, muito 
acima do centro da meta para 
2021 que é de 5,25%. 

A perspectiva para a inflação 
no Brasil em 2021 permanece 
de alta porque, conforme indi-
cado no primeiro parágrafo, os 
fatores de pressão persistem 
e, podem ser ampliados. A 
inflação de custos possui dois 
componentes: o primeiro é 
decorrente do aumento em 
dólares dos insumos de produ-
ção relacionados à retomada 
do crescimento econômico 
mundial, como as commodi-
ties agrícolas e minerais 

O segundo, está relacionado 
à falta de credibilidade da 
condução da política fiscal, 
decorrente do descontrole 
das contas públicas com a 
possibilidade de rompimento 
do teto orçamentário com 
políticas populistas como a 
proposta de incremento do 
programa Bolsa Família e de 
“maquiagem” ao não realizar 
o pagamento de precatórios. 
Esta falta de credibilidade 
estimula a desvalorização 
cambial porque o risco de não 
pagamento da dívida pública 
aumenta. 

Aumentando o risco, o Ban-
co Central (BC) eleva a taxa 
de juros tornando os títulos da 
dívida pública mais atrativos 
com objetivo de evitar que os 
credores do governo vendam 
seus títulos e comprem moeda 
estrangeira. Como há defasa-
gem entre os acontecimentos 
políticos e as reuniões do 
Copom, que ocorrem a cada 
45 dias, para definição da taxa 
Selic, há desvalorização da 
taxa de câmbio e isto torna o 
preço dos produtos cotados 
em dólares ainda mais altos, 
aumentando os custos de 
produção que são repassados 
para o consumidor final. 

O terceiro fator impactante 
é a crise hídrica, a pior em 90 
anos, que além de impactar 
o consumidor final, impacta 
toda a cadeia de produção. 
O consumidor final é afetado 
diretamente pelo aumento 
no preço da energia elétrica, 
que nos últimos 12 meses 
teve acréscimo de 21,08%. A 
cadeia de produção é afetada 
pela falta de água, para as 
commodities agrícolas, pelo 
aumento de custos da energia 
para a produção de bens e 
serviços, e pela possível falta 
de energia, o que contribui-
rá para redução da taxa de 
crescimento da economia 
brasileira. 

A avaliação final é a de que 
diante deste cenário e com 
o agravante da possibilidade 
do Federal Reserve (FED) 
aumentar a taxa de juros da 
economia dos Estados Uni-
dos, desvalorizando ainda 
mais o Real, existe potencial 
para termos uma taxa de in-
flação acima dos dois dígitos 
no Brasil de 2021. 

(*) - Graduado em Ciências 
Econômicas e doutor 

em Administração, 
é professor da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Paulo Dutra Constantin (*)

O objetivo é apontar 
elementos comuns 
que possam ser úteis 

para a reflexão sobre a go-
vernança de um mercado de 
carbono no Brasil.

Entre os principais pilares 
apontados no estudo para 
mercados de carbono estão: 
liderança no Executivo, 
descentralização, criação 
de novas estruturas, orga-
nização dos sistemas de 
compensação, interface com 
o setor privado e formas de 
interação com setores não 
regulados. De acordo com 
dados do Banco Mundial, as 
iniciativas de precificação 
de carbono cobrem cerca 
de 21,5% das emissões 
mundiais de gases de efeito 
estufa, com 64 iniciativas im-
plementadas ou em estudo. 

Os preços de comerciali-

O mercado regulado de carbono precisa ser planejado com uma 
estrutura de governança adequada.
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Inflação é maior para 
as famílias de menor 
renda

O Indicador de Inflação por 
Faixa de Renda, apurado pelo 
Ipea, apontou que, enquanto a 
inflação das famílias de renda bai-
xa registrou alta de 0,91%, a das 
famílias no segmento superior de 
renda apresentou variação menor 
(0,78%), em agosto. O estudo 
divulgado ontem (15), mostra 
que o grupo de alimentação foi 
o que mais contribuiu para a alta 
inflacionária das famílias dos três 
segmentos de renda mais baixa. 

Segundo o Ipea, para as famílias 
com menor renda, mesmo diante 
de uma deflação em itens impor-
tantes como arroz (-2,1%), feijão 
(-1,7%) e óleo de soja (-0,4%), os 
aumentos de preços das proteínas 
animais, especialmente do fran-
go (4,5%), dos ovos (1,6%), da 
batata (20%), do açúcar (4,6%) 
e do café (7,6%) explicam a 
pressão inflacionária que vem dos 
alimentos. Já a alta inflacionária 
do grupo de transportes deve-se 
aos reajustes de 2,8% da gasolina 
e de 4,7% do etanol. O grupo de 
habitação foi o terceiro que mais 
influenciou todas as faixas de 
renda, puxado pelos reajustes 
de 1,1% da energia elétrica, de 
2,7% do gás encanado e de 2,4% 
do gás de botijão. Segundo o Ipea, 
as famílias de renda baixa e média 
baixa são as que apresentam as 
maiores taxas de inflação (5,9%) 
no acumulado do ano (ABr).

CNI divulga estudo sobre 
mercado de carbono no mundo
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou o estudo Mercado de Carbono: Análise de Experiências 
Internacionais. O documento apresenta iniciativas da União Europeia, do México, do Western Climate 
Initiative no Canadá e Califórnia, do Japão e da Coreia do Sul

um tema de Estado e não 
de governo, com um siste-
ma de relato obrigatório de 
emissões.

Segundo o presidente da 
CNI, Robson Braga de An-
drade, o mercado regulado 
de carbono precisa ser pla-
nejado com uma estrutura de 
governança adequada para 
que seja viável e atrativo a 
investimentos. O objetivo 
do estudo é subsidiar os 
debates da regulamentação 
desse mercado. De acordo 
com o documento, todos 
os programas estudados 
têm um ou mais entes pri-
vados em sua estrutura de 
governança. A função mais 
frequente atribuída a um 
ente privado é a verificação 
dos relatos, que é feita total 
ou parcialmente por ele nos 
cinco modelos (ABr).

zação variam entre US$ 1 
e US$ 137 por tonelada de 
CO² equivalente, sendo que 
mais de 51% das emissões 
cobertas por sistemas de 
precificação de carbono têm 
preço médio de US$ 10 por 
tonelada de CO² equivalente. 

O sucesso na implementação 
de programas duradouros 
esteve associado a três ele-
mentos: governos com forte 
capacidade de articulação 
com o setor privado, von-
tade política para avançar 
na agenda climática como 

Atividade econômica tem alta de 
0,60% em julho, diz BC

antecipar a evolução da 
atividade econômica. En-
tretanto, o indicador oficial 
é o Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos no país), 
calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Em 2020, 
o PIB do Brasil caiu 4,1%, 
totalizando R$ 7,4 trilhões. 
Foi a maior queda anual da 
série do IBGE, iniciada em 
1996 e que interrompeu o 
crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, 
quando o PIB acumulou alta 
de 4,6% (ABr).
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Nos últimos meses, entretanto, os resultados oscilaram, 
com recuos em março e maio.

A atividade econômica 
brasileira registrou alta em 
julho, de acordo com dados 
divulgados ontem (15) pelo 
Banco Central (BC). O Índi-
ce de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br) 
apresentou aumento de 
0,60% em julho de 2021 em 
relação ao mês anterior, de 
acordo com os dados dessa-
zonalizados (ajustados para 
o período). Até fevereiro, o 
IBC-Br vinha apresentando 
crescimento, após os cho-
ques sofridos em março e 
abril do ano passado, em 
razão das medidas de iso-
lamento social necessárias 
para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19. 

Nos últimos meses, entre-
tanto, os resultados oscila-
ram, com recuos em março e 
maio. O trimestre encerrado 
em julho fechou com oscila-
ção negativa de 0,02%.

Em julho, o IBC-Br atingiu 
140,52 pontos. Na compara-
ção com julho de 2020, houve 
crescimento de 5,53% (sem 
ajuste para o período, já que 
a comparação é entre meses 

iguais). No acumulado em 12 
meses, o indicador também 
ficou positivo, em 3,26%.

O índice é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-
dade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic, definida atualmente 
em 5,25% ao ano. O índice 
incorpora informações so-
bre o nível de atividade dos 
três setores da economia, a 
indústria, o comércio e os 
serviços e agropecuária, além 
do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo 
Banco Central para tentar 



Trabalho duro x 
trabalho inteligente: 
o mito do sucesso 
dos workaholics

Segundo um ranking 
da International 
Stress Management 
Association, o Brasil 
ocupa o segundo 
lugar no ranking 
de esgotamento no 
trabalho, com 30% da 
população

O Japão lidera, com 
70% de sua popula-
ção sofrendo com o 

trabalho excessivo. 
É sabido que o excesso de 

trabalho é, mascarado de 
trabalho duro, romantizado 
e até mesmo endeusado em 
algumas situações. A pande-
mia piorou esse cenário já 
que o home office ampliou 
a carga horária do trabalho. 
Uma das consequências 
deste “trabalho duro” foi 
o aumento da síndrome de 
Burnout. 

Um estudo realizado pela 
agência Gallup, com quase 
7.500 empregados, consta-
tou que 23% dos funcioná-
rios relataram sentirem-se 
esgotados no trabalho com 
frequência ou sempre. Já 
44% informaram sentir o 
esgotamento às vezes. 

A Síndrome de Burnout foi 
oficializada pela OMS como 
uma síndrome crônica. 
Enquanto um “fenômeno 
ligado ao trabalho”, a OMS 
incluiu o Burnout na nova 
Classificação Internacional 
de Doenças, que deve entrar 
em vigor em 1º de janeiro 
de 2022. 

Segundo a Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho, na comparação 
entre os anos de 2017 e 
2018, o crescimento de 
afastamentos por esgota-
mento do trabalho chegou 
a 114,80%, indo de 196 
para 421 casos. Boa parte 
da nossa população ainda é 
cética em relação a revisar a 
noção de ter que trabalhar 
duro para ter sucesso. Afi-
nal, ouvimos isso desde que 
nos entendemos por gente. 

Um experimento feito na 
subsidiária japonesa da Mi-
crosoft provou que uma jor-
nada de trabalho de apenas 
quatro dias por semana é 
boa tanto para o trabalhador 
quanto para os negócios da 
empresa. O teste fez parte 
do projeto Work-Life Choice 
Challenge, uma experiência 
feita na empresa durante 
o verão de 2019 (que, no 
Japão, ocorre entre julho e 
setembro) como forma de 
testar se é possível garantir 
não apenas uma melhor 
qualidade de vida para o 
trabalhador, mas também 

aumentar a produtividade e 
a criatividade dele no perío-
do em que fica na empresa. 

A premissa mais impor-
tante era que se consegui-
ria tudo isso diminuindo a 
quantidade de dias traba-
lhados. Além de trabalhar 
por apenas quatro dias por 
semana, o experimento 
também colocou um limite 
de meia hora para qualquer 
reunião no período, encora-
jando que os funcionários se 
comunicassem de maneira 
remota e, obviamente, que 
fossem mais sucintos e efe-
tivos nas reuniões. 

A iniciativa foi um suces-
so: no geral, a produtividade 
da empresa aumentou 40% 
no período e essa redução 
de tempo trabalhado tam-
bém se traduziu em menos 
despesas: por diminuir a 
quantidade de reuniões e 
fechar o escritório na sexta-
feira, o número de páginas 
impressas diminuiu em 
58,7% quando comparado 
com o mesmo período do 
ano anterior, e o consumo 
de eletricidade também 
caiu 23,1%. 

Essa história não é uma 
exceção. Na Nova Zelân-
dia, por exemplo, também 
foi replicado o estudo, que 
fez de Andrew Barnes, um 
empresário neozelandês, 
um verdadeiro embaixador 
do conceito. A Week Glo-
bal, uma comunidade sem 
fins lucrativos que conecta 
pessoas que enxergam a 
ideia da “semana de quatro 
dias” como parte do futuro 
do trabalho. De importantes 
pesquisas e experimentos 
podemos deduzir que o tra-
balho duro é muito diferente 
do trabalho inteligente. 

Nesse processo de atingir 
o objetivo, já nos depara-
mos com o achismo de que 
devemos ser multitarefas, 
mas às vezes, a ideia de 
multifoco é confundida com 
multitarefa, porém são con-
ceitos muito diferentes. Por 
exemplo, enquanto alguém 
checa mensagens no celular, 
está dividindo o foco, já uma 
pessoa com multifoco, se 
dedica 100% às atividades 
diferentes quando as reali-
za. Por isso, é preciso ser 
multifocal e não multitarefa. 

Por fim, deixo aqui uma 
reflexão: afinal, das 8 horas 
que você está atrás de uma 
mesa, quantas exatamente 
está focado naquilo que 
deveria fazer? Você está 
comprometido a terminar 
aquilo que iniciou?

(*) - É diretor geral do TGR Ventures, 
sócio fundador da INXCL Group 

e autor do livro best-seller “A 
estratégia do olho de tigre”.

Renato Grinberg (*)

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

confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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Vivaldo José Breternitz (*)
 
Tornando ainda mais evidente a 

falta de profissionais para a área de 
TI, a Amazon planeja contratar 55 
mil pessoas para essa área e outros 
cargos de gerência, aumentando 
o número desses profissionais em 
cerca de 20%. Trabalharão nos 
Estados Unidos 40 mil dos novos 
contratados. A informação foi 
dada pelo novo CEO da empre-
sa, Andy Jassy, em sua primeira 
entrevista desde que assumiu o 
cargo em julho. 

Segundo ele, a companhia precisa 
de mais pessoal para atender às de-
mandas dos negócios relacionados 

ao varejo e publicidade. Além disso, 
a Amazon necessita de pessoal para 
acelerar seu projeto Kuiper, que 
pretende criar uma constelação de 
satélites para atender à demanda 
de banda larga para telecomunica-
ções, concorrendo com a Tesla e 
seu projeto Starlink; a constelação 
deve custar mais de dez bilhões de 
dólares e ser composta por cerca de 
3.250 satélites. 

Esse esforço de contratação esta-
rá centrado no “Career Day”, uma 
feira que a empresa promove a par-
tir de quinze de setembro; há ofertas 
para trabalho em nove países, mas 
não no Brasil, havendo oportunida-
des não apenas para profissionais 

de TI, mas também para as áreas 
de pesquisa, robótica, engenharia 
e outras. Deve-se registrar terem 
ocorrido, recentemente, protes-
tos de trabalhadores que prestam 
serviços à Amazon, em função das 
condições de trabalho. 

Essas manifestações concentra-
ram-se entre motoristas e pessoal 
dos centros de distribuição. Nessas 
áreas, o turnover é elevado, tendo 
sido contratadas no ano passado 500 
mil pessoas para as mesmas; com 
cerca de 1,3 milhão de empregados, 
a Amazon é a segunda empresa 
privada americana em número de 
empregados, perdendo para o Wal-
mart, que tem 2,2 milhões. 

A sociedade precisa monitorar 
o crescimento da Amazon, cujo 
poder de pressionar pequenos in-
dustriais e varejistas cresce a cada 
momento, podendo, quando dese-
jar, simplesmente expulsar alguns 
destes do mercado; é muito poder 
concentrado nas mãos de poucas 
pessoas. Quanto ao Brasil como um 
todo, estima-se que serão neces-
sários, até 2025, cerca de 400 mil 
profissionais de TI; nossas escolas 
não têm condições de formar esse 
número, o que certamente atrasará 
nosso desenvolvimento. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Spray nasal 
produzido no 
Brasil pode estar 
disponível até 2022

Uma vacina em forma de 
spray nasal contra a Covid-19 
está sendo desenvolvida por 
pesquisadores da USP, em 
parceria com a Unifesp e a 
Fiocruz. Em fase de estudos, 
o novo imunizante promete 
ser de baixo custo, proteger 
contra variantes e bloquear 
o novo vírus ainda no nariz. 
A expectativa é que esteja 
disponível até o fim de 2022. 

“Você já começa a induzir 
resposta no epitélio nasal e 
induzir a produção de um anti-
corpo que é muito importante 
nas mucosas, que são as IgAs 
[Imunoglobulina A] secretó-
rias”, explica o coordenador 
do estudo, Jorge Elias Kalil 
Filho, professor da Faculdade 
de Medicina da USP e chefe do 
Laboratório de Imunologia do 
Hospital das Clínicas. Além de 
inovar na forma de inoculação 
do vírus, com aplicação pelo 
nariz e não por via intramus-
cular, o imunizante também se 
diferencia no antígeno. 

“Em vez de usarmos a Spike 
do vírus de Wuhan, nós vamos 
utilizar só a RBD [domínio re-
ceptor obrigatório, pela sigla 
em inglês] das quatro variantes 
de preocupação”, diz Kalil Fi-
lho. De acordo com a Fiocruz, 
a proteína Spike é associada 
à capacidade de entrada do 
patógeno nas células humanas 
e é um dos principais alvos 
dos anticorpos neutralizantes 
produzidos pelo organismo 
para bloquear o vírus.

O pesquisador explica ain-
da que o antígeno vai conter 
pedaços de proteínas que 
estimulem a resposta celular 
mais duradoura do que aque-
la mediada pelos anticorpos 
neutralizantes. Portanto, deve 
incluir fragmentos que são ca-
pazes de matar a célula, caso 
ela seja infectada. O spray deve 
incluir, portanto, os chamados 
linfócitos T CD8+ citotóxicos, 
que matam células doentes, 
e os linfócitos T CD4+, que 
auxiliam na produção de 
anticorpos e nas respostas 
citotóxicas.

Outra inovação do produto é 
a criação de um tipo de nano-
partícula que adere à mucosa 
do nariz. Sobre o custo, Kalil 
Filho diz que deve ficar em 
torno de US$ 5, mas que ainda 
são necessárias outras análises 
relacionadas ao rendimento. 
A vacina spray nasal pode 
funcionar como um reforço 
para as doses já existentes e 
aplicadas por via intramuscu-
lar. (ABr) 

Apesar de um ano eco-
nomicamente complicado, 
o mercado está, de certa 
forma, se reaquecendo. As 
festas de final de ano se apro-
ximam e trazem com elas 
ótimas oportunidades para 
capitalização de novas ven-
das. Entretanto, este será 
um Natal “do novo normal”. 
Diferentemente de 2020, é 
provável que não tenhamos 
restrições de comércio. 

Além disso, muitas pes-
soas estão dispostas a 
comprar. Contudo, realizar 
compras de maneira pre-
sencial ainda é visto com 
certo receio por grande 
parte da população, espe-
cialmente porque, durante 
a pandemia, muitos se acos-
tumaram a adquirir seus 
produtos de forma virtual. 

Nas comemorações de 
2021, é fundamental que 
o empreendedor esteja 
online e pense em novas 
opções de digitalizar o seu 
negócio. E isso não signifi-
ca apenas criar um site ou 
vender pelas redes sociais, 
mas utilizar todas as técni-
cas digitais para fidelizar 
os consumidores e vender 
cada vez mais. 

Nesse contexto, os es-
pecialistas da Mundiale, 
empresa referência em 
conversational commerce e 
experiências digitais, apre-

É fundamental que o empreendedor esteja online e pense em 
novas opções de digitalizar o seu negócio.

Diante de um cenário 
marcado pelo fecha-
mento do comércio e 

pelo distanciamento social 
como medidas para conter 
a disseminação do vírus, 
as empresas buscaram so-
luções tecnológicas para 
manter suas atividades e 
relacionamento com seus 
clientes. 

De acordo com o Índice 
de Transformação Digital 
da Dell Technologies 2020, 
87,5% das empresas tiveram 
que acelerar seus projetos de 
transformação digital.

Apesar dessa busca pelo 
desenvolvimento de expe-
riências online e do avanço 
da tecnologia nas empresas, 
segundo pesquisa da Socie-
dade Brasileira de Varejo e 
Consumo em parceria com 
Oasis Lab Innovation Space, 
o foco das soluções ainda 
mantém relação exclusiva 
com os meios de pagamento 
digitais (94%). 

“Essa é uma etapa crítica 
e que realmente necessita 
de atenção, mas há de se 
observar toda a jornada para 

O desafio da transformação 
digital está no atendimento

a tradição do atendimento 
offline está passando por 
um processo de disrupção e 
também atinge investimen-
tos de valores mais vultosos, 
como no caso da compra de 
imóveis. Visitas digitais, in-
formações sobre o projeto e 
a possibilidade de assinatura 
de contratos a distância se 
tornaram avanços significa-
tivos durante a pandemia, 
mas o desafio ainda conti-
nua sendo a abordagem do 
consumidor.

“A estratégia de ligar para o 
cliente que deixa seu contato 
para ter mais informações 
sobre o imóvel não é mais 
suficiente pois a jornada de 
compra de um imóvel dura 
até dois anos. Quando uma 
pessoa começa a pesquisar 
na internet as ofertas, em 
algum momento ao longo 
desse tempo, ela vai efetuar 
a compra, mostram os nú-
meros. A linha tênue é criar 
conexão com ela e gerar 
credibilidade, sem ser inva-
sivo”, orienta Santos. - Fonte 
e outras informações: (www.
launchmachine.com.br).

A pandemia provocou grandes mudanças e transformações digitais nas empresas

garantir uma experiência 
mais refinada comparando 
com o processo de compra 
convencional”, considera o 
gestor de empresas e espe-
cialista em inovação, Marcos 
Henrique Santos.

Ele explica que o grande 
desafio para as empresas 
promoverem as vendas digi-
tais durante a pandemia foi 
conseguir substituir as fases 
presenciais do processo de 
compra. “Antes, era comum 
uma pessoa ir de loja em loja 
física, visualizar modelos, 
checar preços, experimentar 
diversas peças e, depois de 

toda essa jornada, comprar 
a roupa. 

Agora, os provadores onli-
ne nas lojas virtuais, onde a 
pessoa molda um manequim 
conforme suas medidas e 
experimenta diversas com-
binações de roupas passou 
a ser um formato interes-
sante nessa migração do 
offline para o online. Além 
disso, opiniões de pessoas 
que já adquiriram a peça 
ganharam ainda mais força 
e influência”, completa o 
especialista, que é o CEO da 
Launch Machine.

Segundo Marcos Henrique, 

A tradição do atendimento offline 
está passando por um processo de disrupção.

C
hi

nn
ap

on
g_

C
A

N
VA

Amazon segue crescendo e contratando

Como as empresas se preparam 
para as vendas de final de ano?

sentam algumas soluções 
que visam fazer com que as 
vendas de final de ano sejam 
inesquecíveis: 

Aumento da base de clien-
tes: utilizar variadas estraté-
gias de marketing digital para 
que mais clientes conheçam 
sua marca. 
	 •	Realizar upsell: as 

festas de final de ano 
costumam ser ótimas 
oportunidades para con-
seguir, de forma digital, 
realizar um upsell com 
os seus clientes (melho-
rar um plano, adquirir 
um novo serviço para o 
pacote, etc.). 

	 •	Régua de comuni-
cação: é fundamen-
tal manter uma régua 
de comunicação com o 
cliente para garantir que 
ele sempre se lembre de 
sua marca e, com isso, 

garantir que realizem os 
pagamentos das faturas 
em dia, solicitem novos 
produtos ou serviços, 
entre outros. 

	 •	Informação dos sta-
tus de vendas via 
mensageria: uma vez 
que 98% da população 
possui aplicativo de 
mensageria em seus 
celulares, o passo atual 
é utilizar esses recursos 
como principal canal de 
conversa com os clien-
tes sobre a atualização 
de pedidos. 

	 •	Trabalhar com blin-
dagem: De maneira 
espontânea, oferecer 
um serviço a mais, sem 
custo para o cliente, 
com o intuito de fideli-
zá-lo. - Fonte e outras 
informações: (www.
mundiale.com.br).
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Foco em habilidades pode 
ser arma para vencer a 

guerra por talentos

Há algum tempo 
nos deparamos com 
notícias sobre a 
carência de mão-de-
obra especializada

Vemos empresas dis-
putando os mesmos 
talentos e, com isso, 

alimentando a crescente 
rotatividade - também co-
nhecida como turnover - de 
profissionais. Não seria hora 
de focar em habilidades 
dos seus colaboradores e 
fazê-los crescer dentro da 
empresa ao invés de olhar 
somente os diplomas e facul-
dades nas quais potenciais 
candidatos se formaram? 

As habilidades necessárias 
para que um profissional 
alcance o sucesso em seu 
emprego mudam constan-
temente. E a velocidade 
com que isso acontece é 
cada vez maior. Ainda assim 
temos visto muitas empre-
sas enfatizarem diplomas 
ao invés de valorizarem as 
habilidades - e depois, pouco 
têm feito para ajudar seus 
funcionários a renovarem 
ou expandirem suas capa-
cidades. 

Em anos de trabalho 
à frente de equipes de 
recrutamento, vejo que é 
chegada a hora de mudar a 
mentalidade e a cultura dos 
departamentos de recursos 
humanos. Em lugar de focar 
em currículos brilhantes é 
preciso dar ênfase às ha-
bilidades dos funcionários, 
bem como à sua capacidade 
e disposição de aprofundar 
conhecimento, expandir 
especialidades e habilidades 
focas no cuidado de pessoas. 

É muito interessante para 
as empresas desenvolverem 
as habilidades e capacitarem 
suas forças de trabalho. 
Afinal de contas, cada vez 
mais elas dependem de 
tecnologias emergentes e de 
colaboradores trabalhando 
com elas para crescerem. 

E quando olhamos além 
das capacitações técnicas, 
temos novos diferenciais en-
tre as habilidades humanas e 
de relacionamento, como a 
colaboração, o trabalho em 
equipe, pensamento crítico, 
inteligência emocional e ca-
pacidade de solucionar pro-
blemas. Estas simplesmente 
não podem ser substituídas 

por tecnologia. O desenvol-
vimento dessas habilidades 
precisa ser parte da agenda 
dos departamentos de re-
cursos humanos. 

Não se trata de promover 
a aprendizagem pela apren-
dizagem. Existe um impor-
tante impacto nos negócios 
por trás do desenvolvimento 
de pessoas. Simplesmente, 
hoje em dia uma companhia 
não pode mais sobreviver 
sem maior agilidade de sua 
força de trabalho. 

Mudar uma cultura há 
muito tempo estabelecida 
não é tarefa simples. De-
manda uma transformação 
cultural que passe a focar 
o potencial das pessoas. 
Isso seguramente também 
resultará em maior diversi-
dade da força de trabalho. 
E os benefícios da maior 
representatividade a gente 
já conhece, né? 

O mercado de trabalho 
precisa seguir em direção a 
um modelo de contratação 
baseado em habilidades. 
Essas devem ser tidas como 
as principais características 
a serem observadas nas 
contratações - internas e 
externas. Da mesma forma, 
devem ser consideradas no 
desenvolvimento de novas 
estratégias de gestão de 
talentos. 

Atrair para a sua empresa 
talentos reconhecidos pelo 
mercado é parte do jogo. 
Mas enquanto especialistas 
em recursos humanos e 
recrutamento continuarem 
tentando ocupar vagas com 
profissionais já emprega-
dos ou seguirem buscando 
currículos extraordinários, 
a conta não vai fechar e 
o déficit de mão-de-obra 
especializada continuará 
sendo uma realidade. 

Somente quando focarem 
esforços em desenvolver 
colaboradores e atrair pro-
fissionais com as habili-
dades necessárias para as 
posições disponíveis - e 
então se comprometerem 
com o desenvolvimento de 
seus currículos, investindo 
em cursos, treinamentos, 
especializações e diplomas 
diversos - é que vencerão 
a guerra por verdadeiros 
talentos. 

(*) - É gerente sênior da área de 
Recursos Humanos da Kearney no 

Brasil (www.kearney.com).

Sandra Strongren (*)
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EMBALAGENS AMERICANA LTDA. - CNPJ 61.323.085/0001-33 - NIRE 35.212.02056-0 - Convocação para Assem-
bleia de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Embalagens Americana Ltda., a se reunirem em 
assembleia dos sócios quotistas, no dia 28 de setembro de 2021, às 11:00hrs, na sede social, na av. Paulista, 352, 11º 
andar, sala 111, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberação sobre alteração no 
contrato social da sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais pertencentes aos 
sócios, P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia Participações Ltda., Ana Maria Pa-
gliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi e Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., com simultânea admissão e 
retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios cedentes; 2. Alterar as 
regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da sociedade por procu-
radores com poderes específicos; 3. Destituição e eleição de novo administrador; e 4. Outros assuntos de interesse social. 
São Paulo (SP.), 13 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

COTONIFÍCIO GIORGI DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ 21.566.096/0001-20 - NIRE 35210793073 - Convocação para 
Assembleia de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Cotonifício Giorgi de Minas Gerais Ltda., a se 
reunirem em assembleia dos sócios quotistas, no dia 28 de setembro de 2021, às 10:00 hrs, na sede social, na avenida 
Paulista nº 352, 12º andar, sala 121-A, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre 
a alteração no contrato social da sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais deixa-
das pela sócia falecida Edith Azevedo Soares Giorgi, assim como as pertencentes a P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicida-
de e Participações Ltda., Groenlândia Participações Ltda. Ana Maria Pagliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, 
aos sócios Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para 
a sócia Goivos Participações Ltda., com simultânea admissão e retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão 
somente retirada dos demais sócios cedentes; 2. Autorizar o encerramento da filial localizada à rua Halfeld nº 828, 4º andar, 
sala 402, cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.566.096/0002-00 e NIRE Provisório nº 
31999192294; 3. Alterar as regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação 
da sociedade por procuradores com poderes específicos; 4. Destituição e eleição de novo administrador; e 5. Outros assuntos 
de interesse social. São Paulo (SP.), 13 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

BRASIL VISCOSE LTDA - CNPJ 61.513.800/0001-09 - NIRE 35212019626 - Convocação para Assembleia de Sócios 
Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Brasil Viscose Ltda., a se reunirem em assembleia dos sócios quo-
tistas, no dia 28 de setembro de 2021, às 09:00 hrs, na sede social, na avenida Paulista nº 352, 12º andar, sala 125, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1. Deliberação sobre alteração no contrato social 
da sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais pertencentes aos sócios, P.N.P 
Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia Participações Ltda., Ana Maria Pagliari Gonçalves 
e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., com simultânea admissão e retirada do citado 
Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios cedentes; 2. Alterar as regras relativas à ad-
ministração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da sociedade por procuradores com poderes 
específicos; 3. Destituição e eleição de novo administrador; e 4. Outros assuntos de interesse social. São Paulo (SP.), 13 de 
setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

LABOR SERVIÇOS GERAIS LTDA. - CNPJ 61.339.099/0001-45 - NIRE 352.1180617-9 - Convocação para Assembleia 
de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Labor Serviços Gerais Ltda., a se reunirem em assembleia 
dos sócios quotistas, no dia 29 de setembro de 2021, às 10:00hrs, na sede social, na avenida Paulista nº 352, 12º andar, 
sala 122-A, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar o cancelamento do usufruto 
gravado sobre as quotas sociais em nome de Brasilina Giorgi Pagliari; 2. Deliberar sobre alteração no contrato social da 
sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais deixadas pela falecida sócia Brasilina 
Giorgi Pagliari, e também as pertencentes a P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia 
Participações Ltda. Ana Maria Pagliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., 
com simultânea admissão e retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios 
cedentes; 3. Alterar as regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da 
sociedade por procuradores com poderes específicos; 4. Destituição e eleição de novo administrador; e 5. Outros assuntos 
de interesse social. São Paulo (SP.), 15 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

TEXTIL ALGODOEIRA SATA LTDA - CNPJ 57.509.150/0001-42 - NIRE 35210780729 - Convocação para Assembleia 
de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Textil Algodoeira Sata Ltda., a se reunirem em assembleia 
dos sócios quotistas, no dia 29 de setembro de 2021, às 11:00 hrs, na sede social, na avenida Paulista nº 352, 11º andar, 
sala 116, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar o cancelamento do usufruto 
gravado sobre as quotas sociais em nome de Brasilina Giorgi Pagliari; 2. Deliberar sobre alteração no contrato social da 
sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais deixadas pela falecida sócia Brasilina 
Giorgi Pagliari, e também as pertencentes a P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia 
Participações Ltda. Ana Maria Pagliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., 
com simultânea admissão e retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios 
cedentes; 3. Alterar as regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da 
sociedade por procuradores com poderes específicos; 4. Destituição e eleição de novo administrador; e 5. Outros assuntos 
de interesse social. São Paulo (SP.), 15 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

A tendência, que veio 
como um movimento 
tecnológico social, 

facilita o desenvolvimento 
de aplicativos por pessoas 
que não são da área técnica. 
Segundo a consultoria Gart-
ner, até 2024 é esperado que 
65% ou mais dos softwares 
sejam desenvolvidos a partir 
de plataformas low-code em 
todo o mundo. 

Projeta-se que o merca-
do mundial de low-code 
movimente, sozinho, quase 
US $14 bilhões em 2021, 
um aumento de 22,6% em 
comparação ao ano anterior. 
Outro ponto de destaque, é 
que espera-se que as plata-
formas low-code continuem 
sendo o maior componente 
do mercado de tecnologia de 
desenvolvimento de pouco 
código até 2022. Entre as 
vantagens de apostar nesse 
modelo, está o desenvolvi-
mento acelerado. Platafor-
mas low-code permitem que 
as pessoas concentrem ener-
gia na entrega de resultados 
ao invés de ficar escrevendo 
milhares de linhas de código. 

Aqui no Brasil, a Zeev é 
pioneira em plataforma low-
code, fornecendo ambientes 
gráficos para que profissio-
nais possam criar seus pró-
prios aplicativos com pouca 
ou nenhuma programação de 
códigos, facilitando a rotina 
das empresas. “A Zeev tem 
como crença que qualquer 
pessoa pode facilitar a sua 

Plataformas low-code permitem que as pessoas concentrem 
energia na entrega de resultados.

Empresas inovadoras estão 
de olho na tendência low-code

O low-code (ou plataformas de aplicativo de pouco código), tem ganhado cada vez mais espaço 
entre as empresas

problema e o cenário pelo 
qual o Banco Bmg enfrenta-
va, foi implementar o Zeev 
Enterprise como ferramen-
ta de gestão de processos 
de negócio. “O Zeev En-
terprise é uma ferramenta 
fácil de utilizar. Permite à 
organização orquestrar os 
processos de forma efeti-
va. Nos ajuda a pensar em 
melhorias de forma clara. 
Temos o PDCA contínuo 
e, realmente, envolvemos 
todas as áreas. 

Além disso, o investimento 
que fizemos em comparação 
ao retorno que tivemos é 
impressionante. Utilizar uma 
ferramenta que não precisa 
de conhecimento de TI nos 
trouxe mais velocidade e 
muito mais retorno”, des-
taca Renata Cavalcante de 
Sequeira, Head de Projetos 
e Processos do Banco Bmg. 
Atualmente a Zeev conta 
com cerca de 250 clientes, 
incluindo grandes e médias 
organizações, em diversos 
países, como Brasil, Argen-
tina, México, Colômbia, Peru 
e Bahamas. 

Para a empresa, o primeiro 
semestre de 2021 foi bastan-
te positivo com um aumento 
no faturamento 29% maior 
do que o mesmo período 
do ano passado, além de 
um crescimento de 20% no 
quadro de funcionários de 
janeiro a junho deste ano. - 
Fonte e outras informações: 
(www.zeev.it).
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rotina de trabalho. Por meio 
de nossas plataformas low-
code, colocamos nas mãos 
das pessoas o superpoder 
de criar seu próprio software 
e aplicativos, conectandos 
departamentos e fazendo o 
trabalho fluir com leveza”, 
explica o CEO da empresa, 
José Roberto de Lazari. 

Um aumento da produti-
vidade também figura entre 
as vantagens do low-code, 
pois quanto menor o tempo 
necessário para desenvolver 
os programas, menores os 
custos de desenvolvimento 
e manutenção. Ou seja, tudo 
leva a uma melhor experi-
ência e satisfação. “Temos 
como ponto central das 
nossas relações, a liberdade 
e a transparência. Foi isso 
que nos levou a desenvolver 
um produto que pudesse 
ter mais aderência e uma 
maior utilização dentro das 

empresas de maneira rápida 
e objetiva. 

Além disso, hoje, os clien-
tes da Zeev passam por uma 
jornada de aprendizado e 
se tornam autossuficientes 
no uso da ferramenta. A 
Zeev veio para permitir que 
as empresas consigam dar 
vazão às suas demandas 
de transformação digital, 
desafogando a área de TI”, 
destaca José Roberto. Um 
caso onde a solução da Zeev 
ajudou a otimizar processos 
e ajudou no dia a dia da em-
presa, foi com o Banco Bmg. 
Antes, os processos do banco 
não possuíam uma estrutura 
clara ou um padrão para 
serem executados. 

Dessa forma, muitas ve-
zes as atividades ficavam 
perdidas dentro das áreas, 
sem que houvesse um res-
ponsável por executar cada 
uma delas. A solução para o 

As criptomoedas estão ganhando cada 
vez mais espaço no mercado, seja por 
empresas que já estão aceitando como 
forma de pagamento, ou seus resultados 
nos últimos meses. As moedas digitais 
só existem no formato eletrônico com 
negociação exclusivamente online, sem 
intermediação de bancos, governos ou 
agentes monetários. Associada a um 
ativo de grande volatilidade e que ainda 
está em processo de expansão, peque-
nas notícias tornam-se grandes fatores 
de influência em seu valor. 

Rodolfo Baggio, head em Câmbio e só-
cio da Allez Invest, explica que o famoso 
Bitcoin é apenas uma criptomoeda de 
inúmeras já existentes no mercado. 
“Algumas moedas digitais acumularam 
até 2.000% de crescimento em um 
ano, como a Holo. Saber aplicar nesses 

ativos pode trazer bons resultados para 
o portfólio de investimentos”, destaca. 
O especialista também afirma que essa 
modalidade é indicada para perfis mo-
derados e agressivos e com planos de 
longo prazo. 
	 •	Como ter segurança para 

investir em criptomoedas? 
- Os criptoativos são uma moda-
lidade de investimentos que não 
precisa de intermediários. Ou 
seja, você compra diretamente 
de quem quer vender e vende 
para quem quer comprar, sem 
uma empresa acompanhando o 
negócio. “O formato desse inves-
timento pode ser arriscado para 
quem não conhece o mercado. 
Por isso é importante ter a tuto-
ria de quem já está acostumado 

com esse modelo”, relata Baggio. 
	 •	Investir a longo prazo em 

criptomoedas - A volatilidade 
das moedas digitais é, sem dúvida, 
surpreendente. “Em um único dia, 
encontramos moedas que podem ter 
uma alta valorização ou uma grande 
queda. É importante que o investidor 
tenha essa disposição ao risco em seu 
perfil”, apresenta o head. 

Com um investimento tão volátil é 
preciso um longo prazo para ter bons 
resultados. “As moedas digitais vieram 
para ficar e podem se tornar boas alia-
das no portfólio. Mas, geralmente, os 
investidores não podem contar com 
esse ativo para aplicação com rápidos 
retornos”, finaliza. = Fonte e outras 
informações: (www.allez.com.br).

Criptomoedas: informações que todos os 
investidores devem saber
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Carol Olival

Empreendedorismo  
é para todos?

Carol Olival (*)

Num passado não muito distante acredi-
távamos que sucesso era construir uma 

carreira em uma área específica, trabalhando 
numa mesma empresa por décadas, marcando 
nossa trajetória com promoções pontuais e 
esperando nossa tão sonhada aposentadoria. 
Nossos sobrenomes eram os nomes de nossas 
empresas e nossas missões eram tão somente 
mantermos nossos empregos.

Que cenário diferente vivemos hoje! So-
mos chamados diariamente por inúmeros 
desafios em velocidade digital, num mundo 

em constante transformação. Somos causa 
e consequência dessas transformações, sem 
pausa para respiro. O cenário atual exige foco, 
concentração e muito estudo. Tudo muda, o 
tempo todo. O profissional que não acompa-
nha as mudanças, que não se adapta, não se 
prepara e não encontra espaço no ambiente 
de trabalho fluido de hoje.

Dentro desse cenário é importante sabermos 
a que viemos. É fundamental entendermos que 
somos, independente de sermos assalariados 
ou não, nossa própria empresa. A antiga segu-
rança que o mundo corporativo oferecia, hoje 
foi trocada pela possibilidade de contribuirmos 
verdadeiramente com o mundo que ajudamos 
a construir, mas isso depende de enxergarmos 
as oportunidades como elas são. 

Um exemplo de como somos nossas próprias 
empresas é a forma como gerenciamos nossas 
redes sociais. Mesmo que nossos perfis sejam 
pessoais, é nossa persona corporativa que 
estamos publicando a cada foto, comentário 
e compartilhamento postado. Nossa imagem 
projetada, aquilo com o que queremos ser iden-
tificados pela nossa audiência.

A diferença entre sermos criaturas ou cria-
dores está na nossa forma de administrar nossa 
própria carreira e nosso propósito. Está na forma 
com a qual contribuímos com o mundo. Nos 
projetos que escolhemos. Nos trabalhos em que 
entramos. No coletivo que construímos. Nossa 
força individual de trabalho é nosso exército de 
um homem só. Somos todos empreendedores, 
quer queiramos, quer não. 

Membro dos Empreendedores Compulsivos, com gradu-
ação em Arquitetura, pós-graduação em Administração, 

MBA em Empreendedorismo e Inovação, atualmente 
cursando um mestrado internacional em Digital Market-

ing, Carol Olival tem perfil multidisciplinar e transita com 
segurança pelos mercados de educação, marketing, 

vendas e treinamento.

Anteriormente, todos os visitantes do marketplace viam a 
mesma vitrine, o que não era muito atrativo e resultava em 
poucas vendas diretas. Com a solução, é como se o cliente 
fosse atendido por um vendedor que conhece o seu gosto, 
e vai oferecer um produto que combina com seu estilo. A 
transformação digital no relacionamento com os clientes 
vem com um adicional que também pode ser trabalhado 
com IA: o alto volume de dados. 

E aqui reside, hoje, o que pode diferenciar competitiva-
mente uma organização. Com inteligência artificial por meio 
de uma das suas ramificações, o Business Intelligence (BI), 
os dados que a empresa gera no relacionamento com os 
clientes podem ser tratados para se transformar em infor-
mações. Isso significa que, pode-se identificar padrões de 
interações, por exemplo, como dúvidas mais frequentes, 
problemas recorrentes e padrões de uso. 

Ele também pode ser usado para entender o comporta-
mento de prospects e até do seu público. Esse material gera 
inteligência de mercado, que pode se transformar em ações 
customizadas e inovadoras.A vantagem do BI, portanto, vai 
além de embasar ações para relacionamento com clientes, 
ela envolve as áreas de produto, passando por marketing e 
comercial, até chegar em customer success.

Mas também há desafios que impedem um crescimento 
mais acelerado desse mercado. De acordo com relatório da 
consultoria global Gartner, divulgado no ano passado, a maior 
parte das organizações tem dificuldade de levar programas-
-piloto em IA para toda a empresa, o que limita a percepção 
de valor desses projetos. Os motivos disso são incerteza, risco, 
mindset, custos e infraestrutura, segundo o documento. 

As organizações precisam alinhar as áreas de negócios à 
de TI, de modo a priorizar ações mais simples inicialmen-
te, mas que gerem valor rapidamente. Ter um time com 
experiência bem-sucedida em projetos em IA pode ajudar 
a minimizar esses fatores de risco.

(*) - É diretor Comercial na Supero Tecnologia, empresa de soluções de TI e 
alocação de mão de obra especializada.
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música. Elas resolvem e automatizam vários processos que 
não precisam ser executados por humanos. 

Entender o que os clientes dizem para evoluir o atendi-
mento da inteligência conversacional e permitir que um 
assistente virtual, que hoje responde a comandos, crie 
diálogos proativos e contínuos com clientes, enviando 
mensagens na hora em que eles precisam, é uma das 
grandes oportunidades deste mercado. Com IA, por 
exemplo, os dados gerados no relacionamento entre em-
presa e clientes podem ser trabalhados e transformados 
em informações para identificar padrões de interações, 
como dúvidas mais frequentes, problemas recorrentes 
e padrões de uso. 

Foi dessa forma que a Supero Tecnologia criou uma 
solução que melhorou a experiência de compras para os 
clientes do Posthaus - portal de moda com mais 15 mil 
itens de marcas nacionais e internacionais. Com base na 
experiência de compra anterior, o site passou a oferecer 
uma vitrine personalizada para cada pessoa, triplicando as 
vendas do e-commerce nos locais em que a solução já foi 
implementada. 

Em seu livro AI Superpowers, o cientista da computação, empresário e escritor americano Kai-Fu Le parte de uma situação corriqueira 
para mostrar como a Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês) pode ajudar empresas a aprimorar o relacionamento com clientes. 

Adriano Kasburg (*)

Ele descreve uma ida ao supermercado: já na entrada, um 
carrinho de compras cumprimenta cada pessoa como 
se fosse um velho amigo. Sensores imperceptíveis 

escaneiam os rostos e os ligam aos seus comportamentos, 
círculo social e hábitos de compra. 

À medida que se desloca, ao se aproximar de uma tela, 
uma voz conversa com o cliente, enquanto a lista de compras 
semanais aparece para ele. Não apenas com os itens dos 
quais gosta, mas também com os preferidos dos familiares. 
Se a data coincidir com a do aniversário de um deles, os 
atendentes "invisíveis" saberão que a pessoa deve estar 
procurando algo especial para a ocasião.

Mas, quem pensa que só robôs sabem coisas tão parti-
culares, se engana. Atendentes humanos também estão a 
par dessas informações e as usam para ajudar na jornada 
de compra, cujo pagamento será feito com escaneamento 
facial e a entrega, diretamente no endereço desejado pelo 
cliente. Tudo isso é baseado em ferramentas da IA, como a 
business intelligence, o deep learning e o machine learning.

E o atendimento daquele supermercado não é utopia: 
já há condições, pelo menos em termos tecnológicos, de 
oferecer uma experiência como essa. No Brasil, os gastos 
com Inteligência Artificial (IA) devem atingir os US$ 464 
milhões este ano (algo em torno de R$ 2,5 bilhões), puxados 
pelos investimentos em chatbots, com taxas de crescimento 
próximas a 30% sobre o ano de 2020. As previsões constam 
no mais recente relatório anual da Associação das Empresas 
de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Hoje, chatbots, assistentes virtuais e plataformas de 
comunicação com machine learning são a bola da vez na 
criação de pontos de contato efetivos com os clientes. Só 
em 2019, a Amazon vendeu 100 milhões de downloads da 
assistente virtual Alexa. Interagir com a IA tem se tornado 
cada vez mais comum. Isso porque o poder de comandos 
por voz, por exemplo, adequa-se perfeitamente a tarefas 
cotidianas, como ligar um eletrodoméstico ou tocar uma 

O prEsENtE E 
O futurO NO 

rElaCiONaMENtO 
COM CliENtEs

iNtEligêNCia artifiCial
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Lucia Camargo Nunes (*)
30% do mercado desconhece as 
assinaturas...

A assinatura de carro ainda é desconhecida por 30% 
dos entrevistados de uma pesquisa feita pela SAE Brasil 
sobre mobilidade, enquanto 17% não se interessam. Mes-
mo assim, os 53% restantes que responderam que podem 
aderir a essa modalidade são o foco das montadoras, que 
cada vez mais investem nisso.
... Mas muitas empresas acreditam

A Volkswagen, por exemplo, ampliou para todo o país 
seu programa Sign&Drive de assinaturas com o mode-
los T-Cross e Taos. São 470 autorizadas credenciadas a 
entregar os dois SUVs em planos de 12, 18 ou 24 meses 
com franquias de até 2.500 km. Os preços partem de R$ 
2.439 para o T-Cross e R$ 3.399 para o Taos (valores de 
setembro). Conforme a demanda, o serviço pode ser es-
tendido a outros modelos.

Com todo o processo feito de forma digital, o cliente 
leva o carro novo para casa e a Volkswagen, por meio de 
suas concessionárias, cuida da documentação, impostos, 
taxas, seguro e revisões. 

A Volks vê grande potencial nesse mercado e sua ex-
pectativa é que esta modalidade absorva em breve 100 
mil unidades por ano. Além dela, Audi, Jeep, Fiat, Toyota, 
Lexus, Renault, Ford e Mitsubishi possuem programas 
similares. 

Fotos: Volkswagen

T-Cross 2022

VW Taos

A volta dos ônibus elétricos
Enquanto a mobilidade 100% elétrica não deslancha 

nos carros de passeio, a tecnologia avança no segmento 
comercial. A Mercedes-Benz, com fábrica em São Ber-
nardo do Campo (SP), acaba de anunciar seu primeiro 
chassi de ônibus elétrico saindo desta planta, o eO500U, 
para chegar ao mercado em 2022. Um primeiro lote deve 
circular em São Paulo, para depois alcançar Curitiba, 
Vitória e Salvador. 

comerciais. Batizada de Ford Pro, terá como primeiro 
modelo à venda a van Transit, produzida no Uruguai em 
parceria com a Nordex, empresa do Grupo Antelo.

A Transit, de passageiro e furgão, é esperada para chegar 
ainda este ano em um segmento concorrido, mas com forte 
potencial. Nos últimos 5 anos, o crescimento das vendas 
foi de quase 50%, graças à expansão do e-commerce e 
entregas online.  Mercedes-Benz Sprinter (feita na Ar-
gentina), Renault Master e Iveco Daily também brigam 
por essa faixa de mercado. 

Ford

FordTransit

Compre o Kicks e leve criptoarte
O novo Nissan Kicks ganha sua primeira série especial 

que tem alguns diferenciais e um presente inovador. O 
Kicks XPlay em edição limitada de 1 mil unidades custa 
R$ 122.990, é baseado na versão Advance e se destaca 
pela cor perolizada e teto em vermelho, estilo esportivo 
e acabamento mais requintado.

Quem levar um exemplar numerado recebe um token 
não fungível (NFT), obra digital feita pelo artista brasi-
leiro Fesq, com base nos desenhos de esboços do Kicks. 
A peça de criptografia é como uma obra de arte única e 
utiliza tecnologia blockchain, a mesma das criptomoedas, 
para conferir a sua autenticidade. Este NFT poderá ser 
vendido depois, separadamente do carro. 

Nissan

NISSAN_KICKS_XPLAY

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. 
E-mail: lucia@viadigital.com.br

A capital paulista tem uma meta de eletrificar 50% de 
sua frota urbana de transporte público até 2027 e 100% até 
2037. Em volume total, representa 14 mil ônibus. O elétrico, 
contudo, tem preço três a quatro vezes maior que seu similar 
a diesel. A contrapartida, além do benefício ambiental, é a 
redução de custos em 50% sobre a manutenção e até 40% 
com combustível. 

Projetado pela engenharia brasileira e testado na Ale-
manha, o Mercedes eO500U tem autonomia de 250 a 300 
km, conforme o pacote de baterias, que levam 2 horas e 
meia para recarregar. No Brasil, só a Mercedes, a BYD 
(ônibus) e a VWCO (caminhão) fabricam comerciais 
100% elétricos. 

Mercedes Benz

Saindo do forno
A Citroën, que passou a fazer parte do Grupo Stellantis 

e reduziu seu portfólio no Brasil a um veículo de passeio, 
o C4 Cactus, prepara um importante lançamento. A marca 
revela nesta quinta (16) seu novo modelo que será comer-
cializado em vários mercados.  

Trata-se da evolução do C3, agora em carroceria de SUV 
compacto e construído sobre a plataforma mais moderna da 
marca, a SMP. Produzido em Porto Real (RJ), a expectativa 
é que chegue às lojas no início de 2022. 

Citroen

novo Citroen

Pro, a divisão de comerciais Ford
Depois de fechar suas fábricas no Brasil, a Ford, agora 

como importadora, criou uma nova divisão para veículos 

Isabelle Araujo (*) 

Os Jogos Olímpicos 
emocionaram a todos 
que assistiram. A de-

dicação e as conquistas dos 
atletas fizeram com que o 
público vibrasse e voltasse a 
atenção para pautas impor-
tantes, como a participação 
feminina nos esportes, in-
clusive naqueles que antes 
eram vistos como majorita-
riamente masculinos. 

A Rayssa Leal deu um show 
no skate, trouxe a medalha 
para o Brasil e o conhecimen-
to de que mulheres são capa-
zes de exercer com sucesso 
atividades que socialmente 
são interpretadas como vol-
tadas para os homens. Essa 
foi a Olimpíada com maior 
igualdade de gênero da his-
tória, com a participação de 
atletas femininas em quase 
49% dos jogos, de acordo 
com a ONU Mulheres. 

Passo importante para o 
sexo feminino, que, infeliz-
mente, não vive essa realida-
de no mercado de trabalho. 
A participação das mulheres 
em 2020 atingiu o pior nível 
dos últimos 30 anos, de acor-
do com o Ipea. A desigualda-
de de gênero é estrutural. O 
tratamento entre homens e 
mulheres sempre foi diferen-
te, como a história mostra. 
Inclusive, até a década de 

Tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo é um ponto 
importante nessa trajetória.

“Abre alas que eu quero passar”: a mulher 
no pódio do mercado de trabalho

O tratamento entre homens e mulheres sempre foi diferente, como a história mostra. Inclusive, até a 
década de 60, as mulheres precisavam de autorização dos maridos para poder trabalhar

de chefia. Para que essa 
realidade entre em prática, 
os RHs devem estimular a 
contratação de mulheres e 
oferecer possibilidades em 
todas as posições. Isso de-
veria entrar para a cultura 
corporativa das empresas, 
que, idealmente, passariam a 
priorizar habilidades e quali-
ficações profissionais em vez 
de identidade de gênero na 
hora de preencher uma vaga. 

Saber reconhecer a ca-
pacidade feminina e dar 
espaço para as mulheres no 
mercado de trabalho não 
é o único ponto. É preciso 
que haja também um re-
conhecimento financeiro, 
com equidade salarial para 
profissionais na mesma fun-
ção, independente do sexo, 
já que, atualmente, o salário 
feminino costuma ser 22,3% 
menor do que o de homens, 
de acordo com o IBGE. 

Seja no skate ou em gran-
des diretorias, as mulheres 
têm a capacidade de exercer 
com precisão suas atividades 
e trazer bons resultados, 
mostrando que lugar de 
mulher é onde ela desejar 
estar. Por isso, abram alas 
que nós queremos passar. 

(*) - É Diretora de Operações da 
TotalPass, empresa de benefício 

corporativo para a prática de 
atitivdade física.
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60, as mulheres precisavam 
de autorização dos maridos 
para poder trabalhar. 

A construção social de que 
o homem é o responsável 
pelo sustento e a mulher 
pelo cuidado, limita a inser-
ção feminina no mercado 
de trabalho, seja por falta 
de oportunidades ou por 
crenças instaladas, que 
fazem com que as próprias 
mulheres não se sintam 
capacitadas para atuar pro-
fissionalmente. Está na hora 
de reescrever essa história, 
e, para isso, novas práticas 
devem ser adotadas pelas 
empresas e grandes corpo-
rações. 

Tornar o ambiente de 
trabalho mais inclusivo é 
um ponto importante nessa 

trajetória. Realizada pelo 
Insper, a Pesquisa Pano-
rama Mulher, apontou que 
apenas 26% das posições 
de diretoria são ocupadas 
por mulheres, caindo para 
13% quando o assunto é a 
presidência de negócios. 
De acordo com a pesquisa, 
uma mulher na liderança 
aumenta em 4 vezes a possi-
bilidade de ter outra mulher 
em cargos de conselho e em 
2,5 vezes a chance de haver 
profissionais femininas na 
liderança operacional. 

Por isso, abrir oportuni-
dades para mulheres pode 
ser um ponto inicial funda-
mental para que mais mu-
lheres consigam ingressar 
não apenas no mercado de 
trabalho, mas em cargos 

Paulo Castro (*)
 
Não é muito difícil presumir 

que o agronegócio é um dos 
carros-chefes da economia 
brasileira. O agro é pop e me-
rece todo o palco e os louros. 

Atualmente, o setor repre-
senta aproximadamente 27% 
de todo o PIB do país, e em 
2020, movimentou, em valo-
res absolutos, R$ 2 trilhões. 
No entanto, há um setor que 
contribui mais ainda para a 
economia do Brasil e, aparen-
temente, fica nas coxias: as 
Pequenas e Médias Empresas. 

Segundo um estudo feito 
pela FGV e Sebrae, as Peque-
nas e Médias Empresas são 
responsáveis por 30% de todo 
o PIB brasileiro e representam 
99% de todas as empresas 
no país. Além disso, mesmo 
representando apenas 1/3 do 
PIB, elas são responsáveis por 
mais da metade (55%) dos 
empregos, formais e informais 
do Brasil. Nada mal, não? 

Uma vez que estas empresas 
são peças imprescindíveis para 
o desenvolvimento econômico 
e social do país, ainda há a frus-
trante dificuldade ao encon-
trar incentivos para aumentar 
ainda mais esse potencial. A 
nova rodada do Pronampe, que 
começou no início de julho, 
dá acesso ao crédito para 5,3 
milhões de empresas, sendo 
4,3 milhões que integram o 
Simples Nacional e um milhão 
fora do regime simplificado. 

Em menos de duas semanas 
após o início da segunda fase 
do programa, foram empres-
tados 10 bilhões de reais para 

cerca de 130.000 pequenas 
empresas. A expectativa do 
Governo Federal é que os re-
cursos cheguem a 25 bilhões 
de reais em 2021. Em uma 
realidade pandêmica e com 
recorde de desemprego, o 
programa, que agora é perma-
nente, chegou em boa hora. 
Apesar de ser um bom respiro 
para empreendedores que 
estão no sufoco, os juros do 
Pronampe ficaram mais altos. 

Em 2020, a taxa praticada 
era a Selic - taxa básica de 
juros do país - mais 1,25% 
ao ano. Agora, o pequeno e 
médio empresário enfrenta a 
Selic - que já vem aumentando 
- mais um teto de 6% ao ano. 
Uma boa alternativa para este 
cenário é diversificar as opções 
de crédito. Algumas iniciativas 
privadas têm condições faci-
litadas de pagamento, assim 
como uma taxa de juros que 
caiba no bolso de quem está 
querendo melhorar o seu 
negócio. 

Assim como qualquer toma-
da de decisão, é caneta e papel 
na mão, analisar as vantagens 
e desvantagens a curto, médio 
e longo prazo. Os últimos dois 
anos foram desafiadores para 
os brasileiros, em especial 
para os empreendedores que, 
agora, têm um longo caminho 
pela frente. 

Até a recuperação econômi-
ca, a saída é buscar alternati-
vas para facilitar o processo 
de recuperação. 

(*) - CEO e co-founder do Contbank, 
participou do grupo fundador da 
NutecNet/ZAZ, em 1996, primeiro 

provedor de Internet com atuação 
nacional no Brasil. 

Pequenas e médias 
empresas têm dificuldade 

para obter crédito
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 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: DEIVID KAIK DOS SAnTOS, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vera Lucia dos Santos. A pretendente: JhEnIfER ALICIA 
DE AquInO, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Josemi Rodrigues de Aquino e de Luciana Alicia de Oliveira.

O pretendente: ÉRICK fELIPE RODRIGuES SILVA XAVIER, profissão: barbeiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Silva Xavier e 
de Fabiana Miranda Rodrigues. A pretendente: LORRAny nASCIMEnTO AnDRADE 
MAnGInI, profissão: auxiliar de expedição, estado civil: solteira, naturalidade: Santo 
André, SP, data-nascimento: 25/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Fabio Alves de Andrade Mangini e de Marina Helena do Nascimento.

O pretendente: GuILhERME DA SILVA MAChADO, profissão: músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Machado e de Zilá Caetano da Silva 
Machado. A pretendente: MARyAnA fRAnCO DE CAMARGO, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Rio Claro, SP, data-nascimento: 16/10/1995, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edison Ronaldo Franco de Camargo e de Andréa 
Cristina Boim Franco de Camargo.

O pretendente: AnDERSOn SILVA PAuLISTA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/2002, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Paulista Vasconcelos e de Marileide Silva 
Gago. A pretendente: MônICA DAyARA SEnA DE GOuVEIA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 27/07/2005, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristovão Santos de Gouveia 
e de Daiana Sena Ferreira.

O pretendente: PETERSOn RIBEIRO DO PRADO, profissão: mecânico diesel, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 12/06/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Ribeiro do Prado e 
de Edileusa da Conceição Silva do Prado. A pretendente: AnA PâMELA MAnO DOS 
SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gerson Jose dos Santos e de Teresa de Jesus Pereira Rodrigues Mano.

O pretendente: ThIAGO VIníCIuS DA SILVA MOuRA, profissão: ajudante de produ-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
21/12/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel José 
de Moura e de Angela da Silva Lins. A pretendente: KAROLInE hERMInIO ALVES, 
profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 31/03/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Alves Vasconcelos e de Rosilda Herminio da Silva.

O pretendente: WyDESOn ARAúJO RODRIGuES, profissão: mecânico monta-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 
06/09/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Rodrigues da Silva e de Antonia Lourenço de Araújo Rodrigues. A pretendente: KELLy 
DA CRuz BAETA DE SOuzA, profissão: serviços gerais, estado civil: solteira, 
naturalidade: Conselheiro Lafaiete, MG, data-nascimento: 27/04/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mário Lúcio Baeta de Souza e de 
Dalva Passos da Cruz Feliciano.

O pretendente: VICTOR huGO SAnTOS BELChIOR MORAES, profissão: motoboy, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio Belchior Moraes 
e de Ideíres Santos Moraes. A pretendente: ThALITA DE SOuzA BOnfIM, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ricardo de Oliveira Bonfim 
e de Gersandra de Souza Silva.

O pretendente: MARCOS AnTOnIO CAVALCAnTE DE MOuRA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 09/02/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Benicio de Moura Filho e de 
Ana Lucia Cavalcante de Moura. A pretendente: GABRIELLE SAnTAnA DE MELO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Venicio 
Neves de Melo e de Vania Emilia Santana de Melo.

O pretendente: uRIEL GERALDO BOMfIM DOS SAnTOS, profissão: eletricista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José dos Santos e de Berenice 
Geraldo Bomfim dos Santos. A pretendente: AnA PAuLA SILVA COuTO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
28/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Paulino Couto e de Maria de Fátima Silva.

O pretendente: GuILhERME MARCOS DE ASSIS, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Humberto Pinheiro de Assis e de Marli 
Marcos. A pretendente: JEnnIfER DOS SAnTOS GuERREIRO, profissão: técnica de 
farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogério Garcia Guerreiro 
e de Andréa Ribeiro dos Santos.

O pretendente: LuIz CÉSAR DOS SAnTOS SILVA, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista da Silva e de Viviane dos 
Santos. A pretendente: yOLAnDA RODRIGuES MunIz, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Nilson Nascimento Muniz e de 
Virgileide Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOãO hEnRIquE LEITE CORDEIRO, profissão: cobrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Vitoria da Conquista, BA, data-nascimento: 07/01/1970, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Emisael Francisco Cordeiro e de 
Helena da Silva Leite. A pretendente: VALDETE PRATES RIBEIRO, profissão: advo-
gada, estado civil: solteira, naturalidade: Ilha Solteira, SP, data-nascimento: 26/10/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elisio José Ribeiro e de 
Aparecida Prates Ribeiro.

O pretendente: ADRIAnO PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Ferreira dos Santos e de Maria 
Elsa Pereira dos Santos. A pretendente: JÉSSICA MARquES VIEIRA BATISTA, pro-
fissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Andreos Vieira 
Batista e de Daniela Marques de Moura.

O pretendente: EzEquIEL LEAL DA SILVA, profissão: operador de empilhadeira, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Franco da Silva e de Neusa 
Sinesia Leal da Silva. A pretendente: TâMARA EVELyn GuEDES CAVALCAnTI DA 
SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Rudnei Pires da Silva e de Ana Paula Guedes Cavalcanti.

O pretendente: LuIz hEnRIquE fERnAnDES DE MEnEzES, profissão: vigilante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/09/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Rodrigues de Me-
nezes e de Lourdete Fernandes. A pretendente: AMABILy REGInA DOS SAnTOS, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Jose 
dos Santos e de Valquiria Aparecida de Oliveira dos Santos.

O pretendente: KLEBER hEnRIquE DO nASCIMEnTO, profissão: ajudante de pe-
dreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wanderlei do Nascimento 
e de Dirce do Nascimento. A pretendente: PALOMA BATISTA DE SOuzA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 06/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingo 
Carlos Pereira de Souza e de Ivone da Silva de Souza.

O pretendente: ERIK BARBOSA RODRIGuES, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1991, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Edmilson Rodrigues e de Eliete Barbosa de Carvalho. A 
pretendente: ALInE nEVES CABRAL XAVIER, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo dos Santos Cabral e de Elza 
Izabel das Neves.

O pretendente: ALEX DA fOnSECA MEDEIROS, profissão: bombeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1986, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Antonio Medeiros Rufino e de Marta Maria Maia da Fonseca. 
A pretendente: PAMELA CRISTInA fARIAS SAnTOS, profissão: analista financeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Juvencio Santos Filho e de 
Edna Nunes Farias Santos.

O pretendente: LuCAS nEVES DA SILVA, profissão: auxiliar técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João Del Rei, MG, data-nascimento: 27/05/1994, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, filho de Ivonildo Geraldo da Silva e de Marciléia Aparecida 
Neves da Silva. A pretendente: ThAIS APARECIDA nETO, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Henrique Neto e 
de Catia Aparecida Celestino.

O pretendente: ADAILDO ALfACIO MARInhO, profissão: carpinteiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Cordeiros, BA, data-nascimento: 12/05/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Alfacio Marinho e de Ana 
Colodina Maria de Jesus Marinho. A pretendente: ROSânGELA ROSA DE LIMA, 
profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Sertanópolis, PR, data-nascimento: 
16/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de 
Fátima Rosa de Lima.

O pretendente: REInALDO SOuzA DA SILVA, profissão: analista fiscal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/02/1979, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Batista da Silva e de Maria Helena de 
Souza e Silva. A pretendente: BEATRIz MOREIRA SOARES, profissão: caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 22/12/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Soares Neres Filho e de 
Maria da Glória Moreira Soares.

O pretendente: ADOnIAS OLIVEIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cipriano da Silva Filho e de Ruth Cândida da Silva. 
A pretendente: CRISTIAnE SAnTOS DO ROSÁRIO, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1981, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Durval Alves do Rosário e de Maria Lucia Santos do Rosário.

O pretendente: JuAn MEnEzES DA SILVA, profissão: técnico em segurança do tra-
balho, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ionaldo da Silva e de 
Sandra Cristina Menezes dos Santos. A pretendente: BIAnCA VIEIRA DE GOuVEIA 
OLIVEIRA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de Adinoel Simões de Oliveira e de Katia Vieira de Gouveia.

O pretendente: LEnILSOn DA SILVA BEzERRA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 19/10/1975, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonidio da Costa Bezerra e de Terezinha 
da Silva Bezerra. A pretendente: BEATRIz BARRETO ROSA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Eronides Rosa e de Marilene 
Bezerra Barreto.

O pretendente: ALISSOn MIChEL fERREIRA DA SILVA SAnTOS, profissão: repo-
sitor de supermercados, estado civil: solteiro, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 
18/05/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Ferreira 
dos Santos e de Maria Gracileide Ferreira da Silva Santos. A pretendente: BEATRIz 
ESAu DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 02/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio José da Silva e de Jeane Esau dos Santos.

O pretendente: VInICIuS fRAnCISCO SOARES DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Airton Soares de Oliveira e de Solange Ouro de 
Oliveira. A pretendente: CAROLInA LEITE BARBOSA, profissão: esteticista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1998, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Barbosa e de Claudia Leite Barbosa.

O pretendente: RICARDO SILVA TORRES, profissão: servente de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 08/03/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Filomeno Ferreira Torres e de Elita Ferraz 
Silva Torres. A pretendente: MARIA DA SOLEDADE nunES ARAúJO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Urbano Santos, MA, data-nascimento: 21/07/1985, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Raimundo Pereira Araújo e de Euze-
bina Nunes Araújo.

O pretendente: DEnIS PEREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvan Freire da Silva e de Ana Andréa 
Pereira Pontes. A pretendente: AGAThA ALInE DE JESuS ALVES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/2002, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexsandro Alves e de Maria 
de Fatima de Jesus Santos.

O pretendente: RICARDO BOVE fILhO, profissão: lubrificador de veículos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Bove e de Vilma Aparecida Candido. A 
pretendente: GABRIELE ARAuJO DOS SAnTOS, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmar Julio Gonçalves dos Santos 
e de Adriana Araujo dos Santos.

O pretendente: VITOR SILVA OLIVEIRA ALVES, profissão: auxiliar de tráfego, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, Parque São Paulo, SP, filho de José Fernando Alves e de Elisabete 
da Silva Oliveira. A pretendente: ThAynÁ CAMPOS GARCIA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juaelson Araujo Garcia e de Maria 
Aparecida de Campos Garcia.

O pretendente: JOSÉ ALMIR DO AMARAL BATISTA, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São José do Egito, PE, data-nascimento: 
06/02/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agenor Batista 
de Oliveira e de Maria Doralice do Amaral Batista. A pretendente: ALEXCIAnE DE BRITO 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Tabira, PE, data-nascimento: 
05/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de 
Paula Silva e de Maria do Carmo de Brito Silva.

O pretendente: LuCAS DOS SAnTOS BALIEIRO, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Benedito Balieiro e de Maria 
Aparecida dos Santos. A pretendente: ELInE MARAnhãO SAnTOS, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 02/03/1997, 
residente e domiciliada em São Luís, MA, filha de José Ribamar Ramos Santos e de 
Marinalva Maranhão Santos.

O pretendente: GuILhERME DOS SAnTOS RABELLO, profissão: ajudante de acaba-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Rabello e de Marcia 
Pereira dos Santos. A pretendente: CELIny ARAuJO RODRIGuES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/2001, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Dayana Araujo Rodrigues.

O pretendente: ROnALDO ITALO SAnTOS DA SILVA, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Evangelista da Silva e de Regiane dos 
Santos da Silva. A pretendente: KAuAnny VITOR MELO DA SILVA, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roniê Vitor da Silva e de 
Fernanda Ferreira de Melo Silva.

O pretendente: VITOR XAVIER DOuRADO TOSTA, profissão: técnico de segurança 
do trabalho, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/08/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio dos 
Santos Tosta e de Vilma Xavier Dourado Tosta. A pretendente: MIChELI CRISTInA 
ROChA, profissão: analista de RH, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/06/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Nilson 
Rocha e de Aurelia Gomes Granja.

O pretendente: REInALDO DOS SAnTOS, profissão: injetador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Felino Santana dos Santos e de Antonia Santos 
Souza. A pretendente: RITA SILVA SAnTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Durval Silva Santos e de Maria 
Aparecida Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSELIO DA MOTA LIMA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeiro Gonçalves, PI, data-nascimento: 04/07/1975, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vitor de Sousa Lima e de Iracema da Mota 
Lima. A pretendente: ADRIAnA DAVID GOnçALVES, profissão: gerente produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santana Mundaú, AL, data-nascimento: 16/04/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino João David e de 
Necy Maria David Gonçalves.

O pretendente: nATã MOREIRA DE MELLO, profissão: analista de T.I, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Wilson de Mello e de Marli Moreira 
da Silva Mello. A pretendente: ALESSAnDRA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abidon Berto de Oliveira e 
de Ambrosina Ferreira da Silva Oliveira.

O pretendente: JEOVÁ ALVES LIMA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Presidente Jânio Quadros, BA, data-nascimento: 11/03/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elmiro Brito Lima e de Neuza da Rocha Alves 
Lima. A pretendente: MARIA hELIA fOnSECA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Rubelita, MG, data-nascimento: 16/07/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Pereira Fonseca e de Ana Rocha Viana.

O pretendente: RAfAEL MARTInS DE BRITO, profissão: técnico de processos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1997, residente e domiciliado 
em Cajamar, SP, filho de Carlos Roberto de Brito e de Sueli Isabel Martins de Brito. A pre-
tendente: PRISCILA PâMELA BRITO DA SILVA, profissão: telefonista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Evaldo Leite da Silva e de Ivonete de Abreu Brito da Silva.

O pretendente: REGInALDO GOnçALVES SAnTAnA, profissão: analista de banco de 
dados, estado civil: divorciado, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 05/03/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leoncio Almeida Santana e de 
Maria Damazio Gonçalves. A pretendente: ELIzAnGELA MARIA VIRGInhO, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da Penha Virginho.

O pretendente: GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA, profissão: analista administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1996, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Norair Teixeira da Silva e de Maria Aparecida 
Broca da Silva. A pretendente: nATÁLIA CAMInSK DuARTE, profissão: assistente 
de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 27/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Rodrigues Duarte e de Rosangely Caminsk Duarte.

O pretendente: CLAuDIO fERREIRA DA COSTA, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 19/01/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Ferreira da Costa e de Sofia Maria 
da Conceição Costa. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SAnTOS, profissão: 
caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Quirino dos Santos 
e de Maria Gomes dos Santos.

O pretendente: WESLLEy RICIERI MOuRA, profissão: microempreendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 24/06/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson da Silva Moura e de Suely 
Ricieri Moura. A pretendente: PRISCILA CARVALhO DE ARAúJO, profissão: assistente 
financeira, estado civil: solteira, naturalidade: Patos, PB, data-nascimento: 06/06/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eriberto Oliveira de Araújo 
e de Maria do Socorro Carvalho de Araújo.

O pretendente: GEORGE PETERSOn DOS SAnTOS fRAnCISCO, profissão: ven-
dedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Francisco 
e de Leda Rosana dos Santos. A pretendente: AGDA PRISCILA SILVA MARTInS, 
profissão: inspetora de alunos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Valter Cabral Martins e de Maria Isabel Silva Martins.

O pretendente: MAThEuS fEITOSA DOS SAnTOS, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Felix dos Santos e de Maria 
Feitosa de Sousa. A pretendente: RAquEL MEnESES DE OLIVEIRA, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Pedro de Oliveira e de Maria Inocência de Meneses Oliveira.

O pretendente: KALLAnS KALLyu DA COSTA, profissão: churrasqueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/2003, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Fernanda Cristina Alves da Costa. A pretendente: STEffAny 
VITÓRIA LInS PIRES, profissão: diretora artística, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Umberto Pires Junior e de Ana Paula Lins Pires.

O pretendente: DIEGO fELIPE InVERnIzzI SAnTOS, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abrahão Custodio dos Santos e de Sueli Invernizzi. A 
pretendente: PATRICIA fELIPE REGInALDO, profissão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Felipe Reginaldo e de Ivone Reginaldo.

O pretendente: MAThEuS VITOR SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adailton do Nascimento Silva e de Daniela Dare da Silva 
Nascimento. A pretendente: MIKAELLy MARquES DE SOuzA SILVA, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 31/05/2000, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
Valdnei Oliveira da Silva e de Ingrid Marques de Souza Silva.

O pretendente: fÁBIO BARBOSA SIquEIRA nIMETh, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Nimeth e de Zilda Barbosa Nimeth. A 
pretendente: SOLAnGE SOARES MARTInS, profissão: consultora de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1980, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Martins Romero e de Vera Lucia Soares.

O pretendente: ELIEzER DOS SAnTOS fRAnCISCO, profissão: técnico em enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/05/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Afonso Francisco 
e de Carmem Lúcia dos Santos Francisco. A pretendente: CAMILA DOS SAnTOS 
DA CRuz PRADO, profissão: agente de organização escolar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rafael da Cruz e de Regina Maria Rosa dos Santos.

O pretendente: REnILSOn PAIXãO DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 24/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo dos Santos e de Girleide da Pai-
xão. A pretendente: LEIDE RAyAnI SAnTOS DOS AnJOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 26/05/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos dos Anjos e de Regina Maria dos Santos.

O pretendente: DAVID fREIRE SAnTOS, profissão: auxiliar de farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1995, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Luiz Antonio dos Santos e de Patrocínia Maria de Sá 
Freire Santos. A pretendente: ThAíS ARAuJO DOS SAnTOS, profissão: securitária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga de Oliveira dos Santos 
e de Josinez Felix de Araujo dos Santos.

O pretendente: CARLOS EDuARDO IGnÁCIO DA SILVA, profissão: analista de sistema, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1990, residente e 
domiciliado em Arujá, SP, filho de Juvenal Ignacio da Silva Neto e de Marcia Cristiano Ignácio 
da Silva. A pretendente: LARISSA EuzEBIA DE fARIAS, profissão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 11/05/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vicente de Farias e de Silvana Euzebia Floriano de Farias.

O pretendente: BRunO RAMOS RODRIGuES, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/09/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gerônimo Rodrigues e de Devani 
Ramos Dias Rodrigues. A pretendente: MARIA GOMES DA SILVA, profissão: diárista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Araripe, CE, data-nascimento: 08/05/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Raimundo da Silva e de 
Margarida Gomes da Silva.

O pretendente: LuIz InALDO JOSÉ DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 08/03/1993, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, filho de Inaldo José da Silva e de Rosângela Gomes da Silva. A preten-
dente: MAIARA fERREIRA nunES, profissão: analista de atendimento júnior, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinan Ferreira Nunes e de Marcia 
Lazara da Silva Nunes.

3º Subdistrito - Penha de frança
Ariel Xavier de Oliveira - 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: JOãO ADOLfO CRISTÓVãO BAIOnA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: na Angola, data-nascimento: 11/03/1989, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Adolfo Gonçalves Baiona e de Maria 
Florinda Gaspar Cristóvão. A pretendente: LuDMILA MADALEnA ADRIAnO JARDIM, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: na Angola, data-nascimento: 
11/04/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Manuel Jardim e de Belita João Adriano.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: fELIPE fAVARãO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (13/02/1987), estado civil solteiro, profissão publi-
citário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Ribeiro e 
de Sirlei Aparecida Favarão Ribeiro. A pretendente: GABRIELA DE BIAGI SAnChEz, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (08/07/1987), 
estado civil solteira, profissão publicitária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Walter Sanchez e de Angela Tognela de Biagi Sanchez.

O pretendente: ROnALDO OLIVEIRA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Iramaia - BA, no dia (12/11/1983), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Lopes Barbosa e de Maria 
Neuza Oliveira Barbosa. A pretendente: PALOMA LEAnDRO DE SIquEIRA, de naciona-
lidade brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Taboão da Serra - SP), no dia 
(25/11/1990), estado civil solteira, profissão caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Pacífico Lopes de Siqueira e de Maria do Socorro Leandro de Siqueira.

O pretendente: GuSTAVO CIRILO IORIO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Mooca - SP, no dia (15/06/1993), estado civil solteiro, profissão supervisor 
administrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Agui-
naldo de Iorio Caria e de Maria Cirilo Iorio. A pretendente: MARIAnA BARBOSA DE 
MIRAnDA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, 
no dia (01/09/1998), estado civil solteira, profissão auxiliar de manipulação, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ademario Moreno de Miranda e 
de Solange Barbosa de Melo Miranda.

O pretendente: ERICK CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/11/1988), estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner Batista da Silva 
e de Maria Cristina Cardoso da Silva. A pretendente: CARLA REnATA DOS SAnTOS 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Amargosa - BA, no dia (17/07/1995), 
estado civil solteira, profissão bombeira civil, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Renato César dos Santos Pereira e de Soemia dos Santos Pereira.
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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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A moda e os 
desafios do 

envelhecimento

Não aceitamos 
que envelhecemos 
para não nos 
aproximarmos do 
nosso morrer

Falamos e vivemos 
negando nossa finitu-
de, o relógio pontua 

todos os dias, semanas, 
meses e anos até chegar 
o momento final. Mesmo 
estudando, pesquisando 
para compreender melhor 
o envelhecimento, ainda se 
faz presente o contestar a 
própria velhice, camuflando 
o corpo que perdeu o brilho 
da juventude.

Como escreve Gabriel 
Garcia Marques, no livro 
Memórias de minhas putas 
tristes: “Debaixo do sol 
abrasador da rua comecei 
a sentir o peso dos meus 
noventa anos, e a contar mi-
nuto a minuto, os minutos 
das noites que me faltavam 
para morrer”. Tamanho é 
o desejo de viver, que ten-
tamos “presentificar” cada 
acontecimento, de modo a 
tornar mais desafiante o ato 
viver/morrer.

Nosso corpo ao enve-
lhecer se transforma aos 
poucos, e como isto ocorre 
devagar, não temos a di-
mensão da mudança, do 
tamanho do quadril que 
na adolescência era 38, na 
fase adulta 42 e na velhice 
46/48, isto é, a metamorfose 
é concreta…o corpo vai 
sendo alterado. Na minha 
experiência de muitos anos 
como profissional da moda, 
e na minha pesquisa sobre 
o vestir no envelhecimen-
to, comprovo que o corpo 
envelhece, e tem sim um 
vestir diferenciado. 

Nós, mulheres mais ve-
lhas, não podemos e não 
devemos esquecer que 
temos uma história de 
vida, uma estrada, na qual 
construímos uma trajetó-
ria percorrida por e com 
este corpo, que agora nos 
shoppings, nas boutiques 
geralmente “não encontra 
vestimentas adequadas”. 
O vestir e a moda têm uma 
história. 

“Não é evocando uma 
suposta universalidade da 
moda que se revelarão seus 
efeitos fascinantes e seu 
poder na vida social, mas 
delimitando estritamente 
sua extensão histórica” 
(Lipovetsky, G.). Em 1947, 
C. Dior lançou o Newlook, 
estilo caracterizado pelo 
alongamento da saia. Em 
1960 o jeans era usado pe-
los adolescentes rebeldes 
americanos, influenciando 
jovens do mundo todo.

Foi no início dos anos 60, 
no século XX, que as rein-
vindicações ganham força 
com a emancipação das 
mulheres. Os mais atuantes 
neste tipo de vestimentas 
foram os hippies, entre 1960 

e 1967, surgindo nos Esta-
dos Unidos e sonhando com 
uma sociedade baseada na 
“Paz/Amor”.

Todas essas mudanças 
no vestuário foram farta-
mente difundidas pelos 
meios de comunicação. 
A confecção em série é a 
única forma de fornecer 
roupas a todas as classes 
sociais. Um pequeno grupo 
de estilistas de diferentes 
origens apresenta coleções 
em New York, Milão, Paris 
e Tóquio, criando e ven-
dendo “moda” pelo mundo 
todo. André Courréges 
(1923-2010), criava roupas 
para as mulheres que as 
deixassem à vontade para 
levar uma vida ativa.

Pioneira da moda da 
mulher emancipada, a 
casa Chanel, nascida em 
1920 e fechada em 1939, 
voltou em 1945, apostou 
na ideia de “tailleur”, feito 
em “tweed”. Mostrava com 
isso que Chanel é usado por 
mulheres do mundo todo 
e que será sempre moda. 
Este é um breve resumo 
da História da moda no 
mundo, e registro isso para 
nos aproximar, na medida 
do possível, do nosso corpo 
que envelhece, que se veste, 
e que possamos acomodá-lo 
com novos ajustes e com 
harmonia, isto é, vestir o 
corpo velho.

Negamos a velhice quan-
do se diz: “Tem moda para 
velho?” Não tenho resposta 
para esta pergunta, porque 
cada pessoa tem sua forma 
de se compor, já possui uma 
história de vida para acei-
tar ou negar a sua própria 
velhice, e só vai aceitar que 
existe sim vestir o corpo que 
envelhece quando perceber 
a mudança e transforma-
ções do seu corpo. 

Na sociedade de consu-
mo, mesmo uma pessoa 
se apresentando como 
pesquisador sobre o enve-
lhecimento, ainda é difícil 
aceitar o seu próprio en-
velhecimento e tão pouco 
o do outro. As roupas re-
fletidas para vestir o corpo 
que envelhece são todas 
pesquisadas para atender 
um público diferenciado, 
um público que aceita se 
apresentar na contra mão 
da moda e desconstruir a 
maneira uniformizada de 
vestimentas. 

Virgínia Woolf (1882-
1941) no seu livro Orlando 
diz que podemos sustentar 
o ponto de vista de que são 
as roupas  que nos usam, 
e não nós que as usamos;  
seguindo esse raciocínio 
podemos fazê-las tomar a 
forma do braço, ou do peito, 
mas elas moldam nosso co-
ração, nosso cérebro, nossa 
língua, à sua vontade.

 
(*) - É gerontóloga, especialista 

em moda no envelhecer, autora do 
livro “Vestir com os Desafios do 
Envelhecimento” e integrante do 

Grupo de Reflexões do Ideac.

Sueli Tonarque (*)

9www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 16 de setembro de 2021

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

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

Jornal Empresas & Negócios

A pandemia trouxe uma 
nova realidade para 
o comércio exterior 

mundial: desde a paralisa-
ção das operações em 2020, 
muitos fatores desencadea-
ram uma ruptura na cadeia 
de suprimentos de muitas 
empresas. Mesmo com o 
avanço da vacinação em todo 
o mundo, ainda não foi pos-
sível normalizar a situação 
da logística mundial. 

“Seguimos com conges-
tionamentos nos portos, o 
aumento da demanda por 
produtos, o atraso de na-
vios, a falta de containers e 
agora, no início de agosto, 
o aumento significativo nos 
casos da Covid-19 na China 
complicou ainda mais a situ-
ação”, afirma o diretor da ES 
Logistics, Fabiano Ardigó.

No início de agosto, um 
terminal do porto de Ningbo-
Zhoushan, um dos maiores 
portos em número de movi-
mentações da China, parou 
as operações devido a um 
caso de Covid-19 em um 
dos seus colaboradores, o 
que intensificou a situação 
nos portos: os navios estão 
mudando a rota para outros 
portos como Xangai e Hong 
Kong, causando um efeito 
cascata. 

Há dois anos, o transporte de um container do Porto de Xangai 
ao Brasil custava US$1,6 mil. Hoje, o valor chega a US $11 mil.

O pretendente: ANDRÉ MARCHINI MANALI, de nacionalidade brasileira, consultor, 
solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia (31/07/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Oswaldo Sidnei Manali e de Lorelei Marchini Manali. A pretendente: 
CAROLINA MACHADO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, analista de marketing, 
solteira, nascida em Santo André, SP, no dia (28/12/1987), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ildevaino Batista Ferreira e de Rita de Cássia Machado Ferreira.

O pretendente: BRUNO MORAES GRATÃO, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Marcelo Luis Gratão e de Glaucia Faria de Moraes Gratão. A preten-
dente: CAMILA SABINO DEL SASSO, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Cesar Augusto Del Sasso e de Sylvia Regina Sabino Del Sasso.

O pretendente: CRISTOFER PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, em-
presário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Irineu Pereira dos Santos e de Renata Margarida dos Santos. 
A pretendente: BRUNA NOGUEIRA LOPES, de nacionalidade brasileira, assistente 
administrativa, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (27/06/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fredeiglan Alves Lopes e de Célia 
Regina Nogueira.

O pretendente: DENNIS OLIVEIRA DE MELO, de nacionalidade brasileira, empreende-
dor, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Mauro Coutinho de Melo e de Claudia de Oliveira. A pretendente: 
TATIANA KERTÉSZ, de nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (18/03/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Péter 
Pál Kertész e de Paola Maresca Kertész.

O pretendente: DIMITRI VINCENT HÉBERT, de nacionalidade francesa, comprador, 
solteiro, nascido em Athis-Mons, França, no dia (23/07/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Gilbert Henri Hébert e de Dominique Irene Jeanne Paragot. A 
pretendente: VANIA OLIVEIRA DE NORONHA, de nacionalidade brasileira, superviso-
ra, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1980), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Inaldo Pereira de Noronha e de Domingas Pereira Oliveira.

O pretendente: FÁBIO MORAN XIMENES, de nacionalidade brasileira, designer, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1979), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Antonio Aparecido Moran Ximenes e de Marlí Barreto Moran Ximenes. O 
pretendente: ÂNDERSON FÉLIX DE MOURA, de nacionalidade brasileira, analista de 
sistemas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antônio Félix de Moura e de Maria Pereira de Moraes Moura.

O pretendente: FELIPE FREITAS VIVEIROS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, 
economista, solteiro, nascido em Coronel Fabriciano, MG, no dia (18/01/1989), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Giovani Viveiros Ribeiro e de Telma Siqueira 
Freitas Ribeiro. A pretendente: DANIELLI MACHADO DA SILVA FLÔRES, de naciona-
lidade brasileira, professora, solteira, nascida em Mundo Novo, MS, no dia (10/04/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Zenzei da Silva Flôres e de 
Sonia Machado de Oliveira Flôres.

O pretendente: FELIX MAURICIO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, servidor 
público federal, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1961), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Armando Fernandes e de Marli Pereira Fernandes. 
A pretendente: ELIANE MARIA RIBEIRO SIEBRA, de nacionalidade brasileira, doméstica, 
divorciada, nascida em Custodia, PE, no dia (22/10/1981), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Ribeiro Siebra Irmão e de Terezinha Maria da Conceição.

O pretendente: FERNANDO DE CAIRES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, admi-
nistrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Augusto Barbosa e de Maria Izabel Teixeira 
de Caires Barbosa. A pretendente: LAÍS SALES DO PRADO E SILVA, de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1987), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Antonio da Silva e de Natália Cristine 
Sales do Prado.

O pretendente: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA BACCARINI, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/05/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aparicio Baccarini e de Rute Alves de Oliveira. A pretenden-
te: ANA LUÍZA BRASILEIRO DA SILVA COSTA, de nacionalidade brasileira, médica, 
solteira, nascida em Itabuna, BA, no dia (13/11/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antonio Zózimo de Matos Costa e de Ilianine Brasileiro da Silva Costa.

O pretendente: GABRIEL NODA, de nacionalidade brasileira, funcionário público estadual, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/09/1970), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Kiyoharu Noda e de Mitiko Tutiya Noda. A pretendente: FLAVIANA 
DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, solteira, nascida em Santa 
Rita, PB, no dia (07/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
do Nascimento Santos e de Edite Maria da Silva Santos.

O pretendente: GABRIEL RENNHARD BISELLI, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
civil, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Mario Biselli e de Jacqueline Ann Rennhard Biselli. A pretendente: 
JADE CARDIA MASSARANDUBA, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida 
em Tremembé, SP, no dia (29/01/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Paulo Sergio Massaranduba e de Evelyn Marcondes Cardia.

O pretendente: GUILHERME BERNARDO RODRIGUES LINO, de nacionalidade brasi-
leira, operador de loja, solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia (15/04/1997), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Rodrigues Lino e de Josi Bernardo 
Quintela. O pretendente: ANDERSON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, barbeiro, 
solteiro, nascido em Santos, SP, no dia (21/10/1977), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Maria Bernadete Silva.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME BARBOSA DE SOUZA DA CRUZ SOBRAL, de nacionalida-
de brasileira, analista de dados, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1989), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Luis Dias da Cruz Sobral e de 
Ana Lucia Barbosa de Souza. A pretendente: KARINA SOARES DE OLIVEIRA, de na-
cionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Jose de Oliveira e de Lucimar 
Soares Jorge de Oliveira.

O pretendente: HENRI RICARDO HARA, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Ricardo Hara e de Aline Kayeri Hara. A pretendente: NICOLE 
SKINAZI, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (22/05/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Carlos Emilio Skinazi e de Bella Kayreh Skinazi.

O pretendente: IGOR BARBOSA ASSUNÇÃO LIMA, de nacionalidade brasileira, publi-
citário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jemerson Assunção Lima e de Maria Cristina Alves Barbosa. 
A pretendente: MARIANA CHRISTINA SALVÁ DO AMARAL, de nacionalidade brasi-
leira, recepcionista, solteira, nascida em Itapeginga, SP, no dia (09/04/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Manuel do Amaral e de Laura Maria 
Salvá do Amaral.

O pretendente: KALEB JYH YEAN CHANG, de nacionalidade brasileira, designer 
gráfico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1991), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Chang Lien Chuan e de Na Kuan Tseng Chang. 
A pretendente: STÉPHANIE SOFFIATTI ANGELICO, de nacionalidade brasileira, 
fisioterapeuta, solteira, nascida em Piracicaba, SP, no dia (06/09/1996), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnaldo Wiliam Angelico e de Patricia 
Soffiatti Angelico.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, interna-
cionalista, solteiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (19/06/1991), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eflain dos Santos e de Idalina Maria Ribeiro 
dos Santos. A pretendente: LOUIZE GABRIELE COLOMBO, de nacionalidade brasilei-
ra, engenheira de produção, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Colombo e de Abigail 
Gomes da Rocha Colombo.

O pretendente: LUCIANO VAZ FERREIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1946), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Ferreira Ramos e de Gilda Maria Vaz 
Ramos. A pretendente: IRENE DE MACÊDO SANTOS COSTA, de nacionalidade 
brasileira, zeladora, divorciada, nascida em Cuité, PB, no dia (05/03/1971), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Argemiro Venâncio dos Santos e de Maria 
Neco de Macêdo Santos.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS MAGALHÃES MORETTO, de nacionalidade brasi-
leira, farmacêutico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Genesio Tadeu Pinheiro Moretto e de Denyse 
Magalhães Moretto. A pretendente: MARÍLIA TIEMI TAMAKI NICHIME, de nacionalida-
de brasileira, analista de pesquisa e desenvolvimento, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (30/08/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Koki 
Nichime e de Rute Tomie Nichime.

O pretendente: MIGUEL RIBEIRO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/12/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Osvaldo Ribeiro Rodrigues e de Joselma Mendes da Silva 
Rodrigues. A pretendente: MILENA MANISCALCO TEIXEIRA, de nacionalidade 
brasileira, bancária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/02/1995), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dolirio Lamonica Teixeira e de Renata 
Aparecida Maniscalco Teixeira.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1981), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Julio Pereira Fernandes e de Vera Lucia 
de Oliveira Fernandes. A pretendente: JANE MEIRE TEIXEIRA ARAUJO, de naciona-
lidade brasileira, estudante, solteira, nascida em Fortaleza, CE, no dia (16/05/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manuel Furtado Araujo e de Rosa 
Paiva Teixeira Araujo.

O pretendente: REINALDO ARMANDO PAGAN, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido em Araçatuba, SP, no dia (15/03/1948), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Armando Pagan e de Neusa Bernardes Pagan. A pretendente: SYLVIA 
HELENA DIX CARVALHO PAGAN, de nacionalidade brasileira, pedagoga, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1950), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Samuel Moraes Carvalho e de Helena Dix Carvalho.

O pretendente: RENATO APARECIDO BRANDÃO VAZ FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, advogado, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1977), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Francisco Vaz Ferreira e de Isolina 
Brandão Vaz Ferreira. A pretendente: REBECA ARIENTI FONSECA, de nacionalidade 
brasileira, analista de recursos humanos, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/03/1975), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Fonseca 
e de Iracy Arienti Fonseca.

O pretendente: THIAGO TIMERMAN, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/01/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Sergio Timerman e de Lilia Timerman. A pretendente: CARINE CRISTINA 
CAMARGO, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (11/07/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Pedro Camargo 
Filho e de Irene Maria de Oliveira Camargo.

O pretendente: WESLEY LUAN ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido, São Paulo, SP, no dia (01/05/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Alvarenga e de Eliana Pereira Lima Alvarenga. A pre-
tendente: THAÍS MAIA PINTO, de nacionalidade brasileira, calculista judicial, nascida 
em Manaus, AM, no dia (18/11/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Raul Alves Pinto Neto e de Marileide Maia Pinto.

Maior frete da história sugere o 
Natal mais caro de todos os tempos
“É provável que estes atrasos atinjam os proprietários das cargas, grandes varejistas e até pequenas lojas, que 
terão que lidar com atrasos em mercadorias e custos de transporte mais altos em seus pedidos para final de ano”

de 50% no tempo total de 
trânsito. “Neste caso, o custo 
desse transporte impacta 
diretamente no valor final 
do produto. A expectativa 
do setor é que a situação 
se normalize até o final de 
2022”, explica Ardigó. O 
Brasil precisa conviver ainda 
com a concorrência acirrada 
no setor que, além da alta 
dos preços, vivencia uma 
escassez de containers no 
mercado. 

Hoje o Brasil paga cerca de 
US$11 mil para transportar 
um container. Miami, nos 
EUA, chega a pagar US$25 
mil. Só em 2020, o Porto de 
Xangai atingiu 43,5 milhões 
de TEUs (Containers de 20 
pés), ficando em primeiro 
lugar do mundo por 11 anos 
consecutivos, de acordo com 
a Alfândega de Xangai. 

“O fato de os navios con-
tinuarem atrasados e agora 
o aumento dos surtos de 
variante da COVID-19 em 
grandes centros de manu-
fatura chineses indicam que 
pode haver consequências 
de longo alcance na Black 
Friday e nas temporadas 
de compras de fim de ano”, 
finaliza o empresário. - Fonte 
e outras informações: (www.
eslogistics.com.br).

“É provável que estes 
atrasos atinjam os proprie-
tários das cargas, grandes 
varejistas e até pequenas 
lojas, que terão que lidar 
com atrasos em mercadorias 
e custos de transporte mais 
altos em seus pedidos para 
final de ano”, explica Ardigó.

A 300 km no sul de Xangai, 
a cidade chinesa de Yiwu 
é conhecida pelas fábricas 
especializadas em enfeites 
de Natal. Desde a árvore 
de plástico, os ornamentos, 
o pisca-pisca, o Papai Noel 
musical, o presépio, entre 
outros. 

São produzidos por mais 

de 600 fábricas, que pro-
duzem 60% das decorações 
desta época de todo o 
mundo. “Temos duas situ-
ações preocupantes: uma, 
na entrega em tempo dessas 
importações e outra, no 
custo final do produto, que, 
com os valores exorbitantes 
de frete, com certeza serão 
maiores”, afirma. Há exatos 
dois anos, o transporte de 
um container via marítimo 
do Porto de Xangai ao Brasil 
custava US$1,6 mil. Hoje, o 
valor chega a US $11 mil. 

Além disso, o tempo de 
espera dessas mercadorias 
também aumentou cerca 
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