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Atualmente as agências de marketing digital são muito procuradas 
por empresas B2B que precisam gerar mais oportunidades de negócios, 
ou seja, gerar mais leads. Porém, a grande parcela dessas agências 
acabam por oferecer aos seus clientes os serviços mais convencionais 
que já estão no playbook tradicional do marketing digital. Contudo, 
muitas agências deixam oportunidades na mesa por não explorarem 
um elemento essencial para potencializar a geração de leads quali-
ficados: a prospecção digital. Junto às ações que já realizam, o olhar 
estratégico para a prospecção é essencial para melhorar os resultados 
alcançados.  

por que as agências devem olhar também para a 
prospecção digital? 

A formação de uma sociedade empresarial é sempre um assunto 
delicado no mundo do empreendedorismo. No melhor dos cenários, 
uma sociedade pode dar muito certo – sem conflitos, com ótimos resul-
tados operacionais e com ganhos financeiros para todos os envolvidos. 
No pior, pode dar tudo errado, com desdobramentos que incluem 
problemas de relacionamento, retorno abaixo do esperado e prejuízos 
econômicos, culminando com brigas e até disputas judiciais.  

sete dicas para formar sociedades vencedoras

Ao menos 75,4% dos profissionais à frente da área de Marketing 
das empresas B2B apostam no uso de dados e na integração de 
Inteligência Artificial e o uso de chatbots na estratégia de relacio-
namento com o mercado. Essa é uma das conclusões da pesquisa 
O Status do Marketing B2B - edição 2022, junto a 290 profissionais 
das áreas de Marketing e Comunicação, entre os meses de julho e 
outubro passados.  

uso de dados e iA são foco das estratégias de 
Marketing B2B
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negócios em pauta

Conceito elétrico de alta performance
A Nissan revelou o conceito Nissan Ariya Single Seater Concept, um 

projeto de alto desempenho que demonstra como o trem de força do 
totalmente elétrico Nissan Ariya pode ser usado em um chassi de carro 
de corrida monoposto feito sob medida. O conceito foi apresentado no 
evento Nissan Futures por Alfonso Albaisa, vice-presidente sênior de 
design global da Nissan, e Juan Manuel Hoyos, gerente-geral da divisão 
de marketing global, branding e engajamento da empresa. A participação 
da Nissan no Campeonato Mundial de Fórmula E, da ABB FIA, também 
desempenhou papel fundamental na inspiração do Nissan Ariya Single 
Seater Concept. A Nissan corre no campeonato mundial totalmente elé-
trico para levar a emoção e a diversão dos veículos elétricos com emissão 
zero a um público global e para estar na vanguarda da pesquisa e design 
dos veículos elétricos.     leia a coluna completa na página 3
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Palestras sobre os desafios para o planejamento 
financeiro no pós-crise e empreendedorismo

@AA Associação Brasileira de Planejamento Financeiro – Planejar 
realiza, de 7 a 9 de dezembro, a segunda edição do Congresso 

Internacional Planejar, em formato híbrido: presencial no espaço Pátio 
Benitto, na Rua Texas, 243, em São Paulo (SP), e também online, nas 
redes sociais e plataforma digital interativa. Conhecido como o principal 
fórum anual de discussão da América Latina para os profissionais que 
atuam no planejamento financeiro de pessoas e famílias, o Congresso 
Planejar tem neste ano como tema ‘Efeitos Colaterais – Aprendizado 
de ontem, desafios de amanhã’. O objetivo do evento é debater formas 
de vencer os desafios do momento econômico atual, trazendo o pla-
nejamento financeiro como protagonista no pós-crise. Assim como na 
primeira edição, o evento terá palestras abertas ao público nos três dias 
de programação. As apresentações serão transmitidas pelo canal do 
YouTube da Planejar.      leia a coluna completa na página 2

Reprodução

o mercado imobiliário trouxe 
novas facilidades para quem 
deseja fazer a aquisição de uma 
propriedade e as proptechs, 
startups destinadas a este 
mercado, dão a oportunidade, 
por meio da tecnologia, de 
reduzir burocracias e tornar 
transações mais rápidas, 
eficientes e seguras para o 
consumidor. 

o termo "Proptech", que vem do in-
glês property technology, engloba 

o conjunto de tecnologias inovadoras 
usadas pelo setor imobiliário, que visa 
melhorar a experiência. Assim, as 
proptechs têm como objetivo atuar em 
todo ciclo do setor, desde a procura 
pelo imóvel até mesmo a compra ou 
gestão de imóveis, financiamento de 
obras, lançamentos, documentação, 
entre outros. 

Um levantamento feito pelo Distrito 
Proptech Brasil mostrou que mais de 
45% das proptechs resolvem problemas 
internos do setor (B2B). Além disso, 
apenas entre janeiro e julho de 2021, 
estas empresas levantaram cerca de 
US$879 milhões (R$4,77 bilhões) em 
investimentos de venture capital, mais 
de quatro vezes o valor registrado em 
2020. 

Para a melhor compreensão dos 
benefícios dessa vertente, Igor Freire, 
CRO (Diretor de Receitas) da Resale, 
outlet de imóveis que desenvolve so-
luções para gestão e venda de ativos 
que retornam ao mercado provenientes 
das instituições financeiras, grandes 
empresas ou Governos, elenca 6 prin-

As vantagens de comprar imóveis  
por uma proptech 
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cipais vantagens de comprar por uma 
proptech: 

1- Facilidade no contato com o 
vendedor porque muitos imóveis são 
anunciados em ferramentas de market-
place, nas quais há a oportunidade de 
troca de mensagens instantâneas desde 
o primeiro momento. 

2- Possibilidade de visitar o imóvel 
virtualmente por meio do anúncio 
publicado pela proptech, otimizando 
seu tempo e até mesmo sem ter que 
passar por várias visitas presenciais em 
imóveis que não causariam interesse. 

3- Economia de tempo e dinheiro, 
pois não têm determinadas ações que 
empresas com os modelos tradicio-
nais do setor imobiliário teriam como 
juros muito altos. Com isso, facilitam 
o lançamento de novos imóveis e, por 
consequência, a atração de comprado-
res e investidores. 

4- Revolução digital completa do 
mercado. Antes conservador e atrelado 
a um ciclo de ações mais tradicionais, 

a inovação leva soluções e recursos 
transformadores ao cliente. 

5- Melhores condições na hora da 
compra, pois, com o aumento do uso 
da tecnologia, as empresas de inovação 
no meio imobiliário passaram a usar 
e investir em ferramentas que visam 
a melhoria e qualidade dos serviços 
prestados. 

6- Por fim, oferecem uma maior se-
gurança para o comprador, já que estão 
alinhadas com a tecnologia, buscando 
sempre o maior conforto para ambas 
as partes. 

Também como uma forma de reforçar a 
importância destas novas marcas dentro 
do setor imobiliário, Freire afirma: "O 
papel das proptechs é levar inovação e 
resolver as dores do mercado de imó-
veis independentemente de em que 
parte do processo ela se aplica. Utilizar 
a tecnologia para melhorar a rotina de 
quem constrói, compra ou vende faz 
parte do DNA deste ecossistema em 
crescimento", finaliza o CRO. - Fonte e 
mais informações: (www.resale.com.br).

CriAtivos, EMprEEndEdorEs E rEsiliEntEs

Exigência da vacina
Com o objetivo de evitar uma 

nova onda de infecções, o prefei-
to de Nova York, Bill De Blasio, 
anunciou que os empregadores 
da cidade deverão exigir que seus 
funcionários se vacinem contra a 
Covid-19. A medida entrará em 
vigor no próximo dia 27 e vai en-
globar quase 185 mil empresas do 
setor privado. Nova York identifi-
cou oito casos da variante Ômicron 
no último fim de semana (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/criativos-empreendedores-e-resilientes-as-soft-skills-do-futuro-para-o-profissional-do-agora-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-crise-de-governanca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/por-que-as-agencias-devem-olhar-tambem-para-a-prospeccao-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-dicas-para-formar-sociedades-vencedoras/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/uso-de-dados-e-ia-sao-foco-das-estrategias-de-marketing-b2b/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-12-2021/
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A crise de  
governança

Orçamentos são 
engolidos em 
projetos feitos sob 
pressão de grupos 
e em programas 
superficiais.

Crise econômica, com 
desemprego de 15 
milhões de pessoas 

e um estado de deflação, 
com dois trimestres de PIB 
negativo; crise sanitária 
com milhões de brasileiros 
mortos e contaminados pela 
pandemia da Covid 19; crise 
política, com a gaveta cheia 
de reformas desviadas e 
aprovação de orçamentos 
secretos; crise social com 
as margens recuando para 
a base da pirâmide e cenas 
de desmaios por fome nas 
filas de postos de saúde; e 
ameaça de crise hídrica por 
falta d’água nos reservató-
rios. Esse é um retrato 3 x 
4 do país.

A verve de Roberto Cam-
pos apontava dois traços 
característicos da psique de 
países em desenvolvimento: 
a ambivalência e o escapis-
mo. É ambivalência querer 
equacionar o descontrole 
em controlar os controla-
dores. Aprova-se uma PEC 
dos Precatórios, sabendo-se 
que o preço político foi alto. 
Até o PT votou a favor.

É escapismo argumentar 
que as crises se devem às 
circunstâncias. 

Na verdade, as coisas er-
radas são patrocinadas por 
um Governo, cuja leniência 
torna-se cada vez mais 
patente ante a escalada de 
desvios e ilegalidades vio-
lentas que se abatem sobre 
a sociedade. O espaçoso ter-
reno público se apresenta 
todo esburacado. Pergunta 
de resposta previsível: por 
que a máquina estatal é 
ineficaz na implementação 
de suas políticas? Porque o 
desempenho dos gestores 
é movido por interesses 
alheios ao bem-comum e 
desprovido dos compo-
nentes inerentes à prática 
da administração pública: 
planejamento, transparên-
cia, probidade, controle e 
responsabilidade.

A improvisação campeia 
na malha administrativa, a 
partir do instante em que 
os comandos das estruturas 
são reservados a represen-
tantes de grupos e partidos. 
O PP e os outros partidos do 
Centrão fatiam a máquina 
administrativa. Cada qual 
organiza, ao bel prazer, a 
concepção e a ordem das 
ações a serem desenvol-
vidas, solicitando às áreas 
jurídicas e contábeis que 
ajustem as contas nos ter-
mos da legislação.

Dessa forma, orçamentos 
são engolidos em projetos 
feitos sob pressão de grupos 
e em programas superfi-
ciais. Se a gestão tem sabor 
político, é natural que os 
dirigentes concentrem as 
decisões, evitando perder 
força. Explica-se desse 
modo como o foco político 
amortece o foco técnico na 
miríade de pequenas, mé-
dias e grandes estruturas 
dos três entes federativos.

E, para evitar especula-
ções e denúncias, impõe-se 
rígido sigilo, razão pela qual, 
mesmo sob a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, os gesto-
res omitem informações e 
escamoteiam dados. O STF 
impõe transparência dos 
autores de emendas par-
lamentares, mas os dribles 
são frequentes. Resultado: 
entre 30% a 40% dos orça-
mentos são despendidos 
em ações inócuas. O pano 
de fundo que agasalha os 
maus gerenciadores é a 
impunidade. 

Sabendo que, mais cedo 
ou mais tarde, serão inocen-
tados, arcam com o ônus da 
improbidade, transferindo-
-o para a avaliação aos Tri-
bunais de Contas. Calcula-
-se que cerca de 70% dos 
5.570 municípios enfrentam 
problemas com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. E 
assim a cultura personalista 
toma assento na administra-
ção, expandindo a violação 
de normas, contribuindo 
para a ausência de parâ-
metros regulatórios fixos e 
confiáveis e fortalecendo o 
pretorianismo, a lei do mais 
forte.

Abre-se, a partir dessa 
lógica, uma crise de go-
vernança e não de gover-
nabilidade, como alguns 
entendem, porquanto o 
sistema político, a forma 
de governo e as relações 
entre os Poderes, mesmo 
operando em um comple-
xo desenho institucional 
como o nosso – federalismo, 
presidencialismo, bicame-
ralismo, representação pro-
porcional, voto majoritário, 
pluripartidarismo – chegam 
a esmorecer, mas não matar 
a democracia.

Em suma, o Brasil está 
patinando no mesmo lugar. 
Índice de renovação de lide-
ranças, 2, numa escala até 
10. Índice de meritocracia 
na máquina pública, 3; 
índice de reforma política, 
3; índice de corrupção, 8; 
índice de responsabilidade 
e boa gestão, 2; índice de 
qualidade nos serviços pú-
blicos, 4. 

Cada um que dê a sua nota.
 
(*) - É jornalista, escritor, professor titular 

da USP e consultor político Twitter@
gaudtorquato. Acesse o blog (www.

observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

News@TI
startups. As startups interessadas devem preencher um formulário 
disponível neste link https://bit.ly/3xIdVA7, informando o perfil da 
companhia, sua área de atuação, se está procurando por profissionais 
que trabalhem presencialmente, a distância ou no modelo híbrido, 
entre outros dados complementares.

Clearlake Capital adquire Quest Software da 
Francisco Partners

@ A Quest Software, provedor global de software de gerenciamento 
de sistemas, proteção de dados e segurança cibernética, anuncia 

acordo definitivo com a Clearlake Capital Group (junto com algumas 
de suas afiliadas, “Clearlake”) para adquirir a companhia pertencente à 
Francisco Partners. Patrick Nichols, atual CEO da Quest, continuará a 
liderar a empresa com o apoio da equipe de gestão executiva existen-
te. Após o fechamento da transação, Clearlake se tornará o acionista 
majoritário da Quest. Os termos da transação não foram divulgados.

Evento apresenta o futuro do atendimento ao 
cliente e traz estudo inédito sobre o tema

@ Visando trazer o futuro do atendimento ao cliente, a NeoAssist, em-
presa de tecnologia especialista em experiência do consumidor, irá 

realizar o Experience Trends, evento que abordará os caminhos para tornar 
a experiência de atendimento relevante e única nesta década. Totalmente 
online e ao vivo, o encontro acontece no dia 10 de dezembro, a partir das 
14h. De acordo com Anna Moreira Bianchi, CEO da NeoAssist, o evento 
tem como objetivo principal trazer um panorama do setor e prever as 
tendências emergentes diante das inúmeras mudanças no comportamento 
do consumidor. “O Experience Trends vai trazer o cenário de inovação 
para a experiência do cliente no futuro, tanto nas mudanças que já estão 
acontecendo, quanto indicando as prováveis alterações no seu padrão de 
comportamento. Vamos apontar ainda os caminhos para tornar a experi-
ência de atendimento relevante e única para os próximos anos”, explica.

Evento realizado pela Focco Soluções de Gestão

@É com o sugestivo tema Crie Experiências, que a Focco Soluções de 
Gestão realiza a edição 2021 do ERP Show, evento que pela primeira 

vez ocorre em formato híbrido (online e presencial) dia 9 de dezembro, no 
Jockey Clube de Caxias do Sul (RS). O ERP Show apresenta resultados 
e estratégias apresentadas durante o encontro anual do GUF (Grupo de 
Usuários da Focco) e também premia os clientes que se destacaram no 
ano, além dos melhores profissionais atuantes com as soluções de gestão 
da Focco. No GUF são discutidos problemas, dificuldades e desafios e 
também apresentadas soluções e melhorias para a evolução constante 
do FoccoERP, ferramenta de gestão da Focco voltada a empresas que 
buscam suporte confiável para seu desenvolvimento. Os eventos contam 
com apresentações de cases, para que mais empresas adotem as soluções. 
Já consolidado no calendário de eventos sobre inovação em Caxias do 
Sul e região, o ERP Show reconhece, em um clima festivo e interativo, os 
clientes que contribuem e colaboram para o aperfeiçoamento da Focco, 
por meio do incentivo a novos produtos e serviços (https://conteudos.
foccoerp.com.br/guf-e-erp-show-2021).

Programa de recrutamento e seleção gratuito 
para startups

@ A dificuldade na contratação de profissionais de TI atinge empresas 
dos mais diversos portes e segmentos. Sobram vagas, mas encon-

trar pessoas qualificadas para preenchê-las vem se tornando cada vez 
mais complicado. No intuito de superar esse desafio, a StarHire365, 
startup do Grupo Educacional SEDA, está lançando um programa 
de recrutamento gratuito para startups que tenham vagas em TI. O 
programa, 100% gratuito, foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar 
as startups que enfrentam grandes desafios nessa missão. Afinal, en-
quanto as grandes companhias dispõem de recursos financeiros para 
investirem na contratação de consultorias especializadas no processo 
de recrutamento e seleção, essa não é a realidade de grande parte das 

ricardosouza@netjen.com.br

Transformação digital. 
Afinal de contas, 

sabemos por onde começar?
A Transformação Digital é um movimento em que as empresas utilizam/adotam os recursos que a tecnologia oferece no 
cotidiano, buscando resolver problemas tradicionais de desempenho, eficiência e produtividade.

anyaberkut_CANVA
Marcelo Forti (*)

A pandemia acelerou esse pro-
cesso de transformação devido 
à necessidade de se aproximar 

do cliente como de atender ao novo 
modelo de consumo. Entretanto, esta 
aceleração se deu através da evolução 
das plataformas digitais, globalização 
da conectividade e a disseminação 
em massa de tecnologia - que cada 
dia mais pressionam as organizações 
a modernizarem as suas plataformas 
tecnológicas.

 
Para se ter uma ideia, só nos três 

primeiros meses do ano de 2021, fo-
ram realizadas mais de 78 milhões de 
compras online, um crescimento de 
54% em relação a 2020, é o que diz um 
levantamento da Neotrust. A SAP Brasil 
também anunciou mais um trimestre 
de forte crescimento de vendas do seu 
ERP na Nuvem. 

 
Sabemos que a tecnologia nos dias de 

hoje é fundamental e estratégica para o 
negócio, como parceira no processo de 
evolução e transformação das organi-
zações, alinhada às ações estratégicas, 
táticas e operacionais, que tornam o 
trabalho mais eficaz com a utilização 
correta dos recursos e por consequ-
ência a redução de custos.

 
Tudo isso começa no plano de ne-

gócio ou no planejamento estratégico, 
pois transformação digital não é sim-
plesmente investir em tecnologia ou 
estar presente nas mídias sociais, e 
sim execução de ações disruptivas que 
envolvem: rever a estratégia - posicio-
namento de mercado, atendimento ao 
cliente; rever a gestão – necessidade de 
adequação ou mudança do modelo de 
negócio; saber quais os riscos envolvi-
dos, quais tecnologias são apropriadas 
ao negócio e entender quando e como 
o negócio se transforma. 

 
Além disso, novas competências 

vão surgir e será preciso: avaliar se 
os líderes atuais têm as competências 
necessárias para a transformação do 
negócio, se o time está pronto para 
atender essa nova estratégia e também 
devem ser revistos aspectos culturais 
da empresa que podem impactar nessa 
transformação.

 
Portanto, a Transformação Digital é 

o alcance comercial resultando no 
aumento do lucro, vantagem compe-
titiva pela melhoria no atendimento 
e retenção de clientes, enfim, evoluir 
continuamente.

 
3 - Quais as principais 
desvantagens da Transformação 
Digital? Existem?

A Transformação Digital é aliada na 
transformação do negócio, mas pode 
se transformar em um pesadelo se não 
houver um plano claro de mudança e 
quais as tecnologias a serem adotadas 
para cada meio, considerando que a 
Transformação Digital é um processo 
cíclico em busca de alcançar objetivos 
e não um fim.

 
4 - Por onde podemos começar 
a implementar a Transformação 
Digital?

A partir da definição de uma estra-
tégia e assim gerar ações disruptivas e 
de valor ao negócio. A importância nas 
escolhas das tecnologias deve-se a um 
bom planejamento estratégico, tático e 
operacional, com olhar nos requisitos 
de segurança, qualidade e eficiência. 
Entretanto, existem ações menores que 
bem mapeadas e identificadas podem 
ser realizadas a partir da implementa-
ção de robôs que irão acelerar a execu-
ção das atividades em média em mais 
de 5x em relação à execução humana 
- trazendo melhorias significativas em 
eficiência, por exemplo.

 
Transformação Digital não acontece 

sem a transformação no negócio, não é 
um produto e sim um processo.

 
(*) É consultor e sócio na Kienbaum Brasil.

uma jornada impulsionada não somente 
por habilitar tecnologias digitais e sim 
pela transformação que o negócio deve-
rá sofrer para atender ao novo modelo 
de consumo do cliente, por exemplo, 
e não sofrer mudanças a partir das 
tecnologias implementadas. 

 
Abaixo, esclareço as principais dú-

vidas sobre a Transformação Digital. 
Confira: 

 
1 - Quais os principais passos 
para começar a implementar a 
Transformação Digital?

É preciso: identificar a necessidade 
do negócio, eficiência, produtividade, 
mercado; saber quais os fatores ex-
ternos e internos que pressionam o 
negócio para a mudança; identificar as 
tecnologias e como elas vão apoiar o 
negócio a atingir seu objetivo e planejar 
os recursos e a execução. Ou seja, defi-
nir objetivos, estruturar a capacitação 
dos times, comprometimento das lide-
ranças (Negócio e TI), foco no cliente, 
automatizar processos, métodos ágeis 
e novas tecnologias.

 
2 - Quais os maiores benefícios 
da Transformação Digital para os 
negócios?

Queremos mais agilidade, flexibili-
dade e segurança. Queremos poupar 
tempo, otimizar recursos e nos tornar 
cada vez mais sustentáveis. A Trans-
formação Digital pressupõe que, com 
os componentes tecnológicos dispo-
nibilizados atualmente, é possível 
suportar o negócio, melhorar o desem-
penho de processos, integrar setores, 
otimizar a operação e reduzir custos, 
encontrar novos nichos, aumentar 

Mercado Bitcoin tem alta de 177% no volume de 
negócios com lançamento recorde de produtos

O Mercado Bitcoin, maior 
corretora de criptoativos da 
América Latina, registrou um 
aumento de de 176,8% no vo-
lume de negócios em novembro 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado. A negociação foi 
puxada pela listagem recorde de 
17 ativos, com destaque para So-
lana (criptomoeda muito aguar-
dada pelos investidores , além de 
vários fan tokens. O mundo do 
metaverso surpreendeu com o 
Mana, que figurou  entre os três 

ativos mais negociados no mês.  
No mês, o volume  de negócios 

ficou em R$ 2,81 bilhões. No 
acumulado do ano, o Mercado 
Bitcoin atingiu R$ 38,4 bilhões 
transacionados, 7x maior do 
que registrou no mesmo perío-
do do ano passado. O aumento 
do volume de negócios vem 
acompanhando a expansão da 
base de clientes, que chegou 
a 3,2 milhões de clientes em 
novembro, 54% a mais do que 
no mesmo mês de 2020.
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Como o Big Data influencia 
o ERP de médias 

e grandes empresas

Big data é um termo 
que descreve o grande 
volume de dados - 
estruturados e não 
estruturados - que 
inunda uma empresa 
no dia a dia

Mas não é a quanti-
dade de dados que 
é importante. É o 

que as organizações fazem 
com os dados que importa. 
Big data pode ser analisado 
em busca de insights que 
levam a melhores decisões 
e movimentos estratégicos 
de negócios . A tecnologia 
está associada a uma lista 
chamada ‘’5V”, que são os 
cinco elementos - mais im-
portantes do Big Data, são 
eles: volume e velocidade 
(os principais), valor, vera-
cidade e variedade. 

Mas qual a relação entre 
o Big Data e o ERP (En-
terprise Resource Plan-
ning - ou Planejamento de 
Recursos Empresariais, em 
português)? Trata-se de 
uma tecnologia que pode 
transformar a qualificação 
de contatos para vendas e 
oferecer um serviço que cria 
um processo com menos 
interação humana. O ponto 
de vantagem para médias 
empresas é que você não 
precisa aplicar todos os 5Vs 
para adotar o Big Data no 
seu ERP. Basta utilizar os 
principais. 

Vou dar um exemplo prá-
tico: uma marca de lojas de 
pet shops começou a fazer 
agendamento de banho de 
pets por meio das redes 
sociais. Portanto, o clien-
te passou a não precisar 
ter contato com nenhum 
atendimento humano para 
marcar o horário para a 
realização do serviço. E 
com isso, o sistema passou 
a receber o pedido. O pró-
prio computador verificava 
a disponibilidade por meio 
do ERP do estabelecimento 
e confirmava a solicitação. 

Assim como também pas-
sou a negociar horários, 
caso não estivesse disponí-
vel, tudo sem intervenção 
humana. A partir daí, o Big 
Data tinha acesso aos con-

tatos dos clientes e acessos 
aos seus perfis públicos em 
redes sociais. A inteligência 
artificial começou a analisar 
palavras nas redes sociais 
dos leads cadastrados e 
prever/analisar quando os 
donos adotavam um pet 
novo, ou mesmo analisar 
o tempo de intervalo entre 
banhos. 

Isso gerava uma notifica-
ção para o setor de marke-
ting como potencial nova 
compra. O setor enviava um 
cupom de desconto e o ciclo 
de compra se encerrava. 
Essa ação de Big Data + ERP 
gerou mais de 4 mil novos 
clientes para a empresa em 
um ano. Segundo pesquisas 
da consultoria global de 
negócios Bain & Company, 
empresas que investem em 
análise avançada de dados 
têm o dobro de chances 
de estar entre as empresas 
com melhor desempenho 
financeiro. 

Isso foi o que aconteceu 
com o caso do pet shop, mas 
pode acontecer em qualquer 
outro nicho. A funcionalida-
de do Big Data, combinada 
a ferramentas específicas 
como o sistema ERP, possi-
bilita que os dados sejam ge-
renciados e tratados. E esses 
dados organizados ajudam a 
empresa a ter uma análise 
mais consistente, abrindo 
caminho para diagnósticos 
e novas estratégias de ação. 

Por exemplo, um outro 
cliente descobriu que quan-
do fazia promoção de um 
produto, um outro também 
era comprado. Com essa 
informação, ele aumentou o 
preço do produto ‘2’ e pas-
sou a ter um lucro maior em 
uma ação promocional que 
antes não tinha o propósito 
de gerar lucro. Esse tipo de 
análise dificilmente poderia 
ser gerada sem a integração 
do Big Data com o ERP. 

Por isso, um dos bens mais 
preciosos da empresa é o 
banco de dados estrutura-
do no sistema ERP, ou em 
ferramentas integradoras 
como o CRM. 

(*) - Atua na área de desenvolvimento 
de novos negócios e soluções na 

Sankhya Gestão de Negócios 
(www.sankhya.com.br).

Marco Salvo (*)

D - Chocolate Artesanal 
A Gallette Chocolates abre as portas de sua segunda loja em esquema 
soft opening na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 57, em Pinheiros/
SP, nesta quinta-feira (9). A nova unidade da marca, premiada por 
seu chocolate artesanal bean to bar, integra uma cafeteria, uma es-
tação de torra de grãos de cacau e produção de chocolate. Também 
abriga o chamado Espaço Cinco Sentidos, que é dedicado a cursos e 
a experiências de degustação e de harmonização de chocolate com 
vinhos, cafés e queijos. Criada pela chocolatière Gislaine Gallette 
em 2013, a Gallette Chocolates tem foco na produção sustentável e 
acumula 21 prêmios nacionais e internacionais. Saiba mais: (www.
gallette.net).

E - Meio Ambiente
A Smurfit Kappa, um dos principais fornecedores de soluções de em-
balagens de papelão do mundo e presente no Brasil desde 2015, teve a 
atuação em prol do meio ambiente reconhecida ao receber o Selo Verde, 
um certificado ambiental que atesta a qualidade sustentável, regenerativa 
e as boas práticas das empresas em prol da vida e do meio ambiente. 
O Selo Verde é uma iniciativa do Jornal do Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo e do Comitê Ambiental que, juntos a órgãos ambientais, 
realizam pesquisas com o objetivo de incentivar a sustentabilidade em 
empresas do setor público e privado, aliando tecnologia e preservação 
ambiental. Ele é fornecido para um seleto grupo de empresas que, por 
meio da comprovação das pesquisas, contam com ciclos conciliadores 
para o planeta. Saiba mais:  (www.smurfitkappa.com/br).

F - Pagamento de Invoices
A Deel, líder global em gestão de pagamentos, objetiva possibilitar que 
as empresas contratem qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, 
sem ter que enfrentar questões burocráticas, como tributos locais, taxas 
e outros processos. Um dos principais objetivos da fintech é construir a 
melhor experiência para empresas e prestadores de serviços. Por isso, 
a startup emite notas fiscais de importação de serviço a partir de sua 
entidade brasileira. Ao invés das faturas serem geradas em formato de 
invoice (nota fiscal de pagamentos internacionais), a Deel vai faturar 
os clientes brasileiros por meio de notas fiscais nacionais, que podem 
ser pagas em moeda local (real) em apenas alguns cliques. Fundada no 
Vale do Silício, a empresa atua no Brasil desde o início de 2021. Saiba 
mais: (https://www.letsdeel.com/pt/). 

A - Aulas de Qualidade
Aproveitar o período de férias para descansar é indispensável para 
renovar as energias e manter a qualidade de vida. E por que não utili-
zar um pouco das férias para aprender um novo idioma, sem precisar 
investir e nem sair de casa? Uma das principais plataformas de ensino 
do país, a curitibana Kultivi é uma opção para quem quer colocar o 
projeto de aprender a falar uma segunda língua em prática com ensino 
de qualidade e gratuito. A startup oferece cursos de Inglês, Espanhol, 
Francês, Alemão, Italiano, Coreano e de Libras integralmente online 
e sem nenhum custo. Os cursos são alternativas ideais para os estu-
dos complementares de férias, pois permitem que o aluno escolha o 
horário, frequência e tempo que quer estudar.  Saiba mais em: (www.
kultivi.com).

B - Mundo em Mudanças
A 2ª edição do concurso internacional de fotografia News Photo Awards, 
realizado pela agência de notícias russa Tass, está com inscrições aber-
tas até o próximo dia 24. O tema é “Um mundo em mudança”. Objetiva 
reconhecer imagens que retratem as transformações desencadeadas 
pela pandemia, em que o mundo teve que se adaptar a novos hábitos e 
restrições. A participação é gratuita. Podem participar fotojornalistas 
de todo o mundo, com trabalhos publicados em veículos de imprensa 
registrados. O Museu de História Natural de Londres também está re-
cebendo trabalhos para o seu concurso anual, aberto a profissionais e 
amadores. O concurso é dividido em quatro categorias: Notícia, Pessoas 
e Estilo de Vida, Saúde e Meio Ambiente. Mais informações: (https://
npacontest.com/submit).

C - Concurso de Redação 
O PSB, através de sua Fundação João Mangabeira, está patrocinando o 
Concurso Nacional de Redação Pensar Jovem para jovens estudantes 
de 16 a 30 anos. Podem participar estudantes do ensino médio, de 
graduação e pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado. 
O objetivo é a apresentação pelo candidato de uma redação de vinte 
linhas sobre as teses para o novo programa do PSB, apresentadas 
no Livro 5 da Autorreforma. Os candidatos podem entregar suas 
redações entre os próximos dias 9 e 31. As três melhores redações 
receberão medalhas e prêmios de R$ 15.000,00, R$ 12.000,00 e R$ 
9,000,00. Mais informações, na página (www.autorreformapsb.com.
br/concurso/). 

G - Melhor Resultado
A Citroën conquistou no mês de novembro de 2021 seu melhor resultado 
de vendas dos últimos sete anos. A Marca comercializou em novembro 
2.753, conquistando 1,7% de participação de mercado neste mês, 
seu melhor resultado desde 2014. No acumulado do ano, a Citroën já 
comercializou 20.262 veículos, um crescimento de 65% quando com-
parado ao mesmo período do ano passado, muito acima do registrado 
pelo mercado brasileiro no período, que foi de 4%. A participação de 
mercado da Marca também cresceu se comparada ao mesmo período 
de 2020. Esses resultados são muito importantes e confirmam a sólida 
estratégia de crescimento da Marca apresentada em novembro, no 
plano “Citroën 4All”.

H - Oportunidade de Trabalho
A Prefeitura de São Paulo oferece mais de 700 vagas de emprego, por 
meio do Cate - Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, nas 
áreas de serviços, comércio e construção civil nesta semana. Os inte-
ressados podem realizar inscrição online até amanhã (8), pelo Portal 
Cate (https://cate.prefeitura.sp.gov.br/). A equipe técnica do Cate fará a 
pré-seleção online dos interessados que atenderem ao perfil das vagas e 
serão agendados para demais etapas presenciais do processo seletivo. São 
mais de 100 vagas como auxiliar de logística; também há oportunidades 
para auxiliar de limpeza e atendente de lanchonete.

I - Graduação Sanduíche
Estão abertas as inscrições para o Programa de Dupla Titulação do curso 
de Engenharia Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie, voltado 
para a realização de graduação sanduíche no Instituto Politécnico do 
Porto, em Portugal. O programa objetiva oferecer um complemento na 
formação dos futuros engenheiros, proporcionando uma oportunidade 
de internacionalização, com a obtenção de diploma brasileiro e por-
tuguês. Além disso, tem como vantagem a partilha de conhecimentos 
e a complementação da formação estudantil, com o oferecimento de 
vivências educacionais relacionadas à qualidade, empreendedorismo, 
competitividade e inovação. Saiba mais em: (https://mobilidade.macke-
nzie.br/mobilidadenet/page).

J - Mobilidade Humana 
O Grupo CCR foi reconhecido, na última quinta-feira (2), com o Prêmio 
UITP, na categoria Valores Institucionais pelo case “Novo Propósito & 
Cultura - Viva Seu Caminho”. Esse mote é o direcionador de comporta-
mentos da companhia e de seus colaboradores, que reforça o compro-
misso em oferecer as melhores e mais seguras experiências aos seus 
clientes. As iniciativas apresentadas foram alinhadas em dois eixos, de 
maneira a permitir uma série de ações voltadas às pessoas, tendo como 
pontos principais a atenção à saúde e saúde mental com a pandemia e 
a qualificação de empreendedores de periferia, como opção de geração 
de renda.  Saiba mais: (https://grupoccr.com.br/).

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a infla-
ção oficial do país, subiu de 10,15% para 10,18% neste ano. 
Essa foi a 35ª elevação consecutiva da projeção. A estimativa 
está no Boletim Focus de ontem (6), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília, com a 
expectativa das instituições para os principais indicadores 
econômicos. 

Para 2022, a estimativa de inflação subiu de 5% para 
5,02%. Para 2023, a previsão passou de 3,42% para 3,50% 
e para 2024 foi mantida em 3,10%. A previsão para 2021 
está acima da meta de inflação que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN), é de 3,75% para este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,25% e o superior de 
5,25%. 

Para 2022 e 2023, as metas são 3,5% e 3,25%, respec-
tivamente, também com intervalo de tolerância 1,5 ponto 
percentual. Para alcançar a meta de inflação, o BC usa como 
principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida 
em 7,75% ao ano pelo Copom. A previsão do mercado finan-
ceiro é que a Selic suba para 9,25% ao ano. Para o fim de 
2022, a estimativa é de que a taxa básica chegue a 11,25%. 
E para 2023 e 2024, a previsão é de Selic em 8% e 7% ao 
ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a 
finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa re-
flexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, 

Para o miniustro Paulo Guedes, política econômica segue 
caminho correto.

Para ele, o resultado 
será o melhor possível 
a ser feito, e a política 

econômica está seguindo o 
caminho correto. “A Faria 
Lima e os banqueiros estão 
prevendo um crescimento 
menor. É natural. No ângu-
lo de visão de financistas, 
é claro que vai haver uma 
desaceleração forte, porque 
os juros estão subindo. A 
inflação subiu, de novo esta-
mos fazendo a coisa certa. O 
importante não é a previsão. 

O importante é fazer a coi-
sa certa. O resultado será 
o melhor possível. Quando 
previram que o Brasil ia cair 
10%, eu apenas descreden-
ciei a previsão de 10. Eu 
não disse quanto ia cair. Aí 
surgiu uma guerra de fatos. 
Eu acreditava em recupe-
ração em V. Não disse em 
quanto tempo e aconteceu 
até mais rápido do que eu 
esperava. Em compensa-
ção, veio acompanhada do 

Subida dos juros deve provocar 
desaceleração na economia

O ministro da economia, Paulo Guedes, reconheceu que a subida dos juros para combater a inflação 
vai provocar uma desaceleração na economia no ano que vem
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Estamos subindo a nossa 
taxa de investimentos”, 
afirmou. O ministro acres-
centou que não vai fazer 
projeções do crescimento 
do PIB para 2022 . “Eu não 
estou prevendo quanto vai 
ser o crescimento do ano que 
vem. Eu estou tentando de 
novo colocar um certo ceti-
cismo nessas previsões, que 
foram de queda de 10%, de 
depressão, de desemprego 
em massa. 

Estou tentando justa-
mente inspirar uma volta à 
normalidade da economia 
brasileira e até transcender 
esse estado, questionando 
essas previsões do PIB e 
de crescimento zero. É ver-
dade que a subida de juros 
para combater a inflação 
desacelera o crescimento, 
mas também é verdade que 
uma taxa de investimento 
de 20% do PIB é um sinal de 
bom crescimento à frente”, 
observou (ABr).

componente inflacionário”, 
disse, ao participar do En-
contro Anual da Indústria 
Química.

Em contrapartida ao 
efeito dos juros, Guedes 
conta com o avanço da 
taxa de investimentos, que 
vem registrando evolução e 
pode chegar em 2022 a 20% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB). Para o ministro, o 
crescimento do Brasil é 

inevitável e o país está 
recuperando sua econo-
mia de forma sustentável. 
Segundo ele, a economia 
passa por uma fase de re-
cuperação cíclica em forma 
de V, que é quando registra 
recuo seguido de ascensão, 
baseada em transferência 
de renda e agora passa 
para a etapa do aumento 
dos investimentos. 

“É um número importante. 

Mercado financeiro projeta inflação 
em 10,18% para este ano

com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o con-
trole da inflação e estimulando a atividade econômica. As 
instituições financeiras consultadas pelo BC reduziram a 
projeção para o crescimento da economia brasileira este 
ano de 4,78% para 4,71%. 

Para 2022, a expectativa para o Produto Interno Bruto 
(PIB) é de crescimento de 0,51%. Na semana passada, a 
estimativa de expansão era de 0,58%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta expansão do PIB de 1,95% e 
2,10%, respectivamente. A expectativa para a cotação do 
dólar subiu de R$ 5,50 de R$ 5,56 para o final deste ano. 
Para o fim de 2022, a previsão passou de R$ 5,50 para R$ 
5,55 (ABr).

As instituições financeiras reduziram a projeção para o 
crescimento da economia brasileira este ano de 4,78% para 4,71%.
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Empresas aderem ao 
‘cloud first’ para mais 

competitividade e 
assertividade

A adoção de soluções 
nativas em nuvem 
está muito ligada 
à questão de 
transformação

Nos últimos anos, 
ganhou força o nasci-
mento de produtos, 

modelos de negócios e até 
mesmo de novas compa-
nhias dentro do ambiente 
de cloud. Com isso, as or-
ganizações passaram a ter 
mais agilidade, eficiência e 
segurança, impulsionando a 
utilização da plataforma nos 
mais diversos segmentos.  

Segundo uma pesquisa 
realizada pela IBM e divul-
gada em novembro de 2020, 
33% das empresas já inte-
gram múltiplos ambientes 
de nuvem em diferentes 
provedores. Além disso, 
17% apontam que planejam  
algum tipo de migração para 
os próximos 12 meses, com 
grande foco em aprimorar a 
modernização e mobilidade 
de aplicações. 

É por isso que, com o 
mercado cada vez mais 
aquecido, somado a pro-
fissionais de TI cada vez 
mais jovens – tendo uma 
percepção mais prática e 
rápida sobre a tecnologia –, 
o conceito cloud first nunca 
esteve com tanta evidência. 
Outro impulsionador desse 
modelo nos últimos meses 
foi o trabalho remoto. Com 
a utilização da nuvem, 
funcionários puderam se 
conectar de qualquer lugar 
com segurança e agilidade. 

Isso faz com que as em-
presas não precisem de 
infraestrutura física para 
operar, gerando mais flexi-
bilidade – tanto geográfica 
quanto em relação à escolha 
entre diferentes provedores 
– e diminuição de custos. 
Diferentemente do uso dos 
data centers, a companhia 
que optar pela utilização de 
public cloud arca somente 
com o que é utilizado.

Mesmo com tantos benefí-
cios, as empresas ainda têm 
duas principais preocupa-
ções ao implementar o con-
ceito. A primeira delas é a 
segurança, afinal, ao adotar 
a metodologia, muito prova-
velmente estamos falando 
de nuvem pública, com a 
característica de estar “ex-
posta” de alguma forma. A 
existência do open banking, 
arquiteturas orientadas à 
conexão por interface de 
programação de aplicações 
(API’s) e integrações em 
tempo real, por exemplo, 
só é possível por causa das 
nuvens públicas, com esse 

padrão mais aberto.
O segundo desafio por 

parte das organizações é 
em relação à governança. 
Ao compreender que o 
ambiente de nuvem só gera 
custo conforme o que for 
utilizado, alinhar um uso 
assertivo e eficiente com as 
melhores práticas torna o 
custo-benefício mais conve-
niente. No entanto, a falta de 
planejamento e estratégias 
acabam sendo um grande 
problema para as empresas 
nessa questão, fazendo que 
as companhias considerem 
a nuvem um ambiente caro 
e complexo.

Acredito que o mais im-
portante nesse processo, 
principalmente sobre es-
sas duas preocupações 
principais, é saber que a 
segurança é sempre um de-
safio, independentemente 
da estratégia a ser adotada. 
O mercado de tecnologia 
evolui muito rapidamente, 
fazendo com que novas 
ameaças surjam todos os 
dias. Mas em paralelo a 
isso, os sistemas – sejam 
serviços ou soluções – são 
atualizados e fortalecidos.

Com o avanço do merca-
do, é interessante abrir a 
mente para novas opções 
tecnológicas e metodolo-
gias. Com a nuvem, o be-
nefício é que não se faz ne-
cessário escolher somente 
um provedor ou integrador. 
É possível dividir e experi-
mentar o melhor para cada 
modelo de negócio. Sobre os 
custos, hoje, cada solução 
digital – que faça sentido e 
seja benéfica para a orga-
nização – necessita de boa 
governança, planejamento 
e estratégias. 

Por isso, nos últimos 
anos, diversas empresas se 
especializaram em auxiliar 
outras nessa transição e 
para criar jornadas de par-
ceria com conscientização e 
aprendizado para quem está 
iniciando a transformação 
digital agora. Nesse sentido, 
a nuvem deve continuar 
relevante no mercado a 
ponto de se tornar o ace-
lerador principal de muitas 
empresas. 

Estamos em um novo 
momento no mercado, com 
mais teletrabalho, mais 
jovens em posições de lide-
rança e maiores exigências 
para competitividade. A mo-
dalidade cloud first traduz 
esse cenário e entrega o que 
é necessário para escalabi-
lidade ou para a retomada 
dos negócios.

 
(*) - É head de cloud da Atos para 

América do Sul.

Fabio Beato (*)
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Queda no indicador 
do mercado de trabalho 

O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), medido 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 4,1 pontos 
de outubro para novembro. Assim, ele atingiu 83 pontos, o 
menor patamar desde abril (78,9 pontos). O Iaemp busca 
antecipar tendências do mercado de trabalho no país nos 
próximos meses, com base em entrevistas com consumi-
dores e com empresários da indústria e dos serviços. Em 
novembro, os sete componentes do Iaemp tiveram queda, 
com destaque para a situação atual dos negócios no setor 
de serviços e o emprego previsto na indústria (ABr).

Com as soluções em 
tecnologia da infor-
mação, tais distâncias 

estão sendo eliminadas.
Plataformas que integram 

cartórios, viabilizando a ob-
tenção de documentos sem 
viajar até o local de origem 
do documento, não são pro-
priamente uma novidade. 
O que é, sim, um desafio 
recente para prestadores 
desse serviço é agregar à 
tecnologia um atendimento 
humanizado, de modo a 
tornar menos burocrática 
e árida a missão de obter 
papéis indispensáveis à vida 
prática.

“O mundo cartorial é mar-
cado por relações impesso-
ais. Procuramos humanizar 
essas relações”, afirma o 
designer de produtos da 
Leme Inteligência Forense, 
William Brepohl, empresa 
que tem no seu portfólio 
a Central das Certidões, 
solução que integra 12 mil 
cartórios em todo o Brasil. 
É, conforme ressalta o pro-
fissional, a plataforma do 
segmento com maior alcance 
territorial. A sede da empre-
sa está em Pinhais, região 
metropolitana de Curitiba.

Em 2020, ano da pande-

Está na estratégia do negócio fazer o serviço ser reconhecido 
pela humanização do atendimento.
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Unesco preocupada 
com inteligência 
artificial 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A Unesco é uma agência da 

ONU que objetiva contribuir 
para a paz e segurança no 
mundo por meio da educação, 
ciência e informação. A entida-
de acaba de anunciar a adoção 
de um texto sobre ética em 
Inteligência Artificial (IA), na 
tentativa de balizar rumos para 
essa tecnologia, cuja evolução 
desperta temores em função 
dos objetivos que pode ajudar 
a serem atingidos. 

O documento, de 28 páginas, 
ratificado pelos 193 estados 
membros da entidade, diz em 
seu preâmbulo que as tecno-
logias de IA podem prestar 
grandes serviços à humanidade 
e que todos os países devem 
se beneficiar delas, mas que 
há questões éticas a serem 
consideradas. A Unesco diz que 
é necessário garantir a trans-
parência e inteligibilidade do 
funcionamento dos algoritmos 
e dados utilizados, uma vez que 
seus resultados podem afetar os 
direitos humanos e as liberda-
des fundamentais, a igualdade 
de gênero, e a democracia. 

O documento é o resultado de 
um trabalho iniciado em 2018 e 
alicerçado nos valores de res-
peito, proteção e promoção dos 
direitos humanos, diversidade 
e inclusão, além da promoção 
de sociedades e ambiente pa-
cíficos, temas que são caros à 
Unesco. O texto também enu-
mera as obrigações dos países 
signatários, especialmente em 
termos criação de instrumentos 
legislativos que enquadrem e 
fiscalizem as Ias, garantindo a 
segurança de dados pessoais e 
sensíveis. 

O que se espera é que os 
filiados à Unesco realmente 
passem a trabalhar nos termos 
do documento que assinaram. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é 
professor do Programa de Mestrado 

Profissional em Computação Apli-
cada da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Scott Zoldi (*)        

Os cientistas de da-
dos precisam justificar 
a necessidade de correr 
grandes riscos ao usar 
métodos complexos para 
resolver problemas. De 
fato, é contraproducente 
usar mais potência do que 
o necessário para resolver 
desafios analíticos. 

Uma grande varieda-
de de ferramentas de 
análise de código aberto 
está livremente disponível 
para cientistas de dados 
e estudantes, sendo que 
todos podem se empol-
gar com os concursos do 
Kaggle - conhecida pla-
taforma de competições 
de modelagem preditiva 
pertence ao Google, e sua 
prevalência da comuni-
dade analítica, é em si um 
tópico de preocupação. 
Meu questionamento é se 
sua abordagem seria apro-
priada ou não no mundo 
real - o encorajamento de 
se investir o máximo de 
potência analítica possível 
para resolver seus quebra-
cabeças. 

Um exemplo de como 
esse tipo de exagero ana-
lítico leva a resultados 
contaminados é o dum-
ping de dados: despejar 
o maior número possível 
de fontes de dados num 
modelo para obter uma 
pequena melhoria em 
seu poder preditivo, sem 
entender quais relações 
novas (e possivelmente 
sem sentido) estão sendo 
aprendidas, ou conside-
rando a confluência da 

Mais de 12 mil cartórios em todo 
o Brasil com serviços pela internet
Você está em São Paulo e precisa de uma matrícula de imóvel no Ceará. Mora no Paraná e necessita da 
segunda via do registro de nascimento em Mato Grosso. Tempos atrás, providenciar essa papelada, 
nessas condições, significava se deslocar quilômetros – despendendo tempo e dinheiro

Ninguém vai ao cartório 
porque quer. Vai porque 
precisa resolver algo, está 
passando por um momento 
difícil. Então, temos que ou-
vir as pessoas. Sermos leves, 
mas com profissionalismo”, 
defende Silveira.

Além de pessoas físicas, 
a Central das Certidões 
atende pessoas jurídicas. 
São escritórios de advoca-
cia, bancos, empresas em 
geral com rotina de grande 
demanda por obtenção de 
certidões e documentos. 
“Há clientes nossos, pesso-
as jurídicas, que chegam a 
retirar até 6 mil certidões 
em um mês”, acrescenta a 
diretora financeira da Leme, 
Jaqueline Gonçales.

De acordo com ela, certi-
dões de nascimento, casa-
mento, protesto e óbito, e 
ainda matrícula de imóvel 
atualizada e busca de bens 
estão entre os documentos 
mais solicitados, por pessoas 
físicas e jurídicas. Os custos 
variam de documento para 
documento, e mesmo de 
serviço para serviço. Em 
média, o prazo de entrega ao 
cliente é de oito dias. Outras 
informações: (https://cen-
traldascertidoes.com.br/).

mia, em que se estabelece-
ram restrições de circulação, 
a Central das Certidões 
providenciou mais de 150 
mil documentos – média 
diária que supera, portan-
to, a marca de 400 papéis 
solicitados e entregues aos 
clientes. O serviço existe há 
15 anos, e nesse período já 
foram mais de 1 milhão de 
certidões emitidas. Há tam-
bém envios para o exterior, 
para destinatários em quase 
200 países.

A solução acumula, como 
se vê, longa trajetória na 
praça – desde meados dos 
anos 2000. Até pouco tempo, 
era conhecida pelo nome 
Cartório 24 Horas. “Come-

çamos por esse serviço [de 
integração cartorial]. A em-
presa cresceu, fomos para 
outras atividades, como a 
inteligência forense, e então 
a Central de Certidões se 
constituiu em um dos pro-
dutos e marcas da Leme”, 
explica Brepohl.

Mais do que difundir o novo 
nome, está na estratégia do 
negócio fazer o serviço ser 
reconhecido pela humani-
zação do atendimento. “Está 
entre os nossos princípios 
ser a ‘ponte’ entre as pessoas 
e os cartórios. Nosso lema é: 
‘simples’. Ponto. Nós cuida-
mos da parte da burocracia 
para os clientes, e com eles 
buscamos ser atenciosos. 

Viciados em código aberto: quanto 
poder analítico é necessário?

Devemos mudar para modelos de aprendizado 
de máquina interpretáveis?

RossHelen_canva

complexidade do modelo. 
“Open source junkies” é 

o termo que utilizo para 
cientistas de dados que 
são viciados em usar poder 
analítico excessivo para re-
solver qualquer problema. 
A boa notícia é que há um 
caminho direto para a rea-
bilitação. Nesse sentido, as 
perguntas que precisamos 
nos fazer são: 
	 •	O	 quão	 bem	 entende-

mos o problema que 
estamos resolvendo? 
Devemos falar com o 
negócio para obter insi-
ghts fundamentais para 
projetar o modelo? 

	 •	Quais	são	as	 fontes	de	
dados apropriadas para 
incluirmos?	 Que	 vari-
áveis/características-
chave vamos derivar 
dessas fontes? 

	 •	Qual	 é	 a	 performance	
do nosso modelo mais 
simples? Ele atende aos 
requisitos do negócio? O 
que dirige este modelo? 

	 •	À	 medida	 que	 adicio-
namos complexidade 
ao modelo, o que ga-
nhamos em termos de 

previsão, e perdemos 
em explicações? Ro-
bustez? Ética? 

	 •	Devemos	 mudar	 para	
modelos de apren-
dizado de máquina 
interpretáveis? 

Essencialmente, preci-
samos justificar a necessi-
dade do risco incremental 
que assumimos ao usar 
métodos mais complica-
dos. Como cientistas de 
dados, devemos pergun-
tar: o que estamos ten-
tando alcançar, quais são 
as ferramentas certas para 
nos levar até lá e quais são 
as compensações? Contra-
partidas inaceitáveis in-
cluem violações da LGPD 
e da inteligência artificial 
que são antiéticas. 

Dessa forma, é fun-
damental termos uma 
perspectiva mais ampla, 
não apenas sobre nossa 
tecnologia, mas sobre o 
contexto empresarial e 
social no qual o projeto 
será utilizado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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. 

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. 

Alvorada YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n.º 20.936.651/0001-03 - NIRE: 35.228.644.029

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 17/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 17/11/2021, às 17hrs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 38, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, re-
solvem aumentar proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 
1.230.508, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.905.508,00. Encerra-
mento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 17/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações S.A., 
Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos 
Eduardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Delta You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 11.612.887/0001-95 - NIRE: 35.224.054.154

ERRATA
Na Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021. Publicada no dia 01/12/2021 no jornal Diário 
Oficial Estado de São Paulo, e no Jornal Empresas e Negócios. Onde-se lê: capital social da empresa 
em R$ 9.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Leia-se: capital so-
cial da empresa em R$ 72.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 83.000,00.

Extra You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 15.376.879/0001-48 - NIRE: 35.226.453.609

ERRATA
Na Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021. Publicada no dia 27/11/2021 no jornal Diário 
Oficial Estado de São Paulo, e no Jornal Empresas e Negócios. Onde-se lê: o capital social da empresa 
em R$ 339.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Leia-se: o capital 
social da empresa em R$ 574.780,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 45.729,00.

Onyx Flex Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.579.879/0001-33 - NIRE: 35.227.721.135

ERRATA
Na Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021. Publicada no dia 01/12/2021 no jor-
nal Diário Oficial Estado de São Paulo, e no Jornal Empresas e Negócios. Onde-se lê: o capi-
tal social atual de R$ 11.926.571,00, será reduzido em R$ 11.925.000,00, e o capital social final 
após a redução será de R$ 1.571,00. Leia-se: o capital social atual de R$ 8.757.000,00, será 
reduzido em R$ 4.733.000,00, e o capital social final após a redução será de R$ 4.024.000,00.

Os influenciadores se tor
naram protagonistas na es
tratégia de comunicação das 
marcas. É o que aponta pes
quisa da Kantar: nos últimos 
anos, eles chegaram a estrelar 
70% das campanhas digitais. 
Não à toa, estes profissionais 
ganham relevância cada vez 
maior nos planejamentos de 
empresas de diversos portes 
e segmentos.

“Os influenciadores digitais 
são formadores de opinião 
capazes de inspirar milhões 
de seguidores nas mídias 
sociais. Nesse sentido, eles 
estimulam discussões e con
duzem à ação. Acima de tudo, 
as pessoas confiam neles”, diz 
Aline Bak (*), especialista 
em marketing de influência 
digital. Relativamente nova, a 
carreira de digital influencer 
é, hoje, em um dos caminhos 
mais promissores para se con
quistar sucesso na internet. 
Confira dicas da expert para 
mergulhar nesse universo:
 1) Encontre um nicho 

de atuação - Quanto 
mais focado e especiali
zado você for, mais fácil 
será desenvolver uma 
comunidade que confia 
no que você diz”, afirma 
Aline. “É importante 
escolher algo pelo qual 
se tenha verdadeira 
paixão, pois o trabalho 
de influenciador requer 
pesquisas e criação de 
conteúdo a todo instan
te.

 2) Escolha seus ca-
nais - Dependendo do 
segmento de atuação, 
certas redes podem 
ser melhores do que 
outras. Os millenials, 
por exemplo, preferem 
Instagram, TikTok e 
Snapchat. Agora se 
os seus tópicos forem 
voltados para os negó
cios, o LinkedIn pode 
ser uma escolha mais 
eficaz. O importante é 
que você escolha uma 
ou mais plataformas 
que seu público utilize 
com regularidade.

 3) Seja consistente - 
Há alguns anos, era 
possível postar de for
ma esporádica e ainda 
assim ganhar terreno 
nas redes. Mas hoje 
o cenário é diferente. 
Quem busca consolidar 
sua trajetória e ficar na 
mente dos seguidores 
precisa ter um trabalho 
baseado na frequência 

das postagens e apoia
do em um planejamento 
estratégico.  Em tempo: 
a maioria dos algorit
mos de mídia social dá 
preferência a contas 
com posts regulares.

 4) Escreva legendas 
significativas - Os tex
tos são uma excelen
te oportunidade para 
iniciar uma conversa, 
agregar valor e formar 
conexões significativas 
com o público. Uma 
boa dica é pensar nas 
legendas como se fos
sem um micro post de 
blog. É fundamental 
que o influenciador 
conheça seu público e 
pense na melhor forma 
de dialogar com ele. A 
partir de informações 
como gênero e faixa 
etária, é possível criar 
uma linguagem própria 
e que agregue valor ao 
conteúdo.

 5) Interaja com seus 
seguidores. - O in
fluenciador frequente
mente recebe curtidas 
e comentários em suas 
postagens. É importan
te estar conectado com 
o público e, portanto, 
é preciso interagir res
pondendo a dúvidas e 
curtindo as colocações, 
por exemplo”, diz Aline. 
“Vale também lançar 
uma pergunta e iniciar 
uma conversa sobre 
um tópico de interesse 
mútuo.

 6) Divulgue seu perfil 
- Uma parte essencial 
do trabalho é que o 
influenciador se apre
sente para o mundo. 
É interessante ter um 
mídia kit para ser am
plamente enviado para 
agentes e empresas que 
tenham fit com o perfil. 
Uma forma indireta de 
buscar colaboração é 
mencionar as marcas 
quando você fala so
bre seus produtos nos 
posts. Acima de tudo, o 
influenciador deve ter 
em mente que o net
working sistemático é 
imprescindível no fluxo 
de trabalho.

 
(*) - Especialista em marketing 

de influência digital, é consultora 
estrategista de influência digital e de 

negócios digitais. Atua no mercado 
de marketing digital e é formada 

pela FAAP, com especialização no 
Instituto Europeo di Design (IED), em 

Barcelona (https://www.instagram.
com/alinebak_/0.

Gustavo Netto (*)
 

Nos últimos anos, as 
inovações e novas 
tecnologias se torna

ram pautas prioritárias na 
agenda corporativa. A pan
demia provocou mudanças 
significativas nas compa
nhias, que devido às regras 
de distanciamento social e 
medidas preventivas para 
combater a disseminação do 
vírus, tiveram que acelerar 
seus processos de digitali
zação e passaram a apostar 
ainda mais em soluções de 
Inteligência Artificial, Data 
Science e Computação em 
Nuvem. 

Para 2022, o cenário não 
será diferente, uma vez 
que os especialistas de TI 
continuarão antenados nas 
principais novidades do 
mercado para impulsionar 
ainda mais a transformação 
digital nas empresas. Para 
se manterem competitivas, 
as organizações seguirão 
impulsionando os investi
mentos em soluções disrup
tivas. Uma pesquisa realiza
da pela fornecedora global 
de inteligência de mercado, 
IDC (International Data 
Corporation), apontou que, 
o investimento em transfor
mação digital deve crescer 
a uma taxa anual de 15,5% 
até 2023, atingindo cerca 
de 6,8 trilhões de dólares. 

O estudo revela ainda que, 
em 2022, 70% das empresas 
já terão intensificado o uso de 
ferramentas digitais. Mas, afi
nal, quais serão as principais 
tendências que dominarão 
o mercado de tecnologia no 

Para se manterem competitivas, as organizações seguirão 
impulsionando os investimentos em soluções disruptivas.

As principais tendências para o 
mercado de tecnologia em 2022
Para 2022, o cenário não será diferente, uma vez que os especialistas de TI continuarão antenados nas 
principais novidades do mercado para impulsionar ainda mais a transformação digital nas empresas

da confirmação de dados, os 
robôs conseguem resolver 
solicitações de maneira muito 
mais ágil e simples do que 
seria feito de forma manual 
por humanos. 

Como a pandemia modifi
cou integralmente o modo 
como as pessoas lidam com 
os dispositivos tecnológicos, 
os diferentes setores da eco
nomia também viram grandes 
mudanças em seus processos. 
Para citar alguns exemplos, 
empresas de logística e va
rejo passaram a utilizar mais 
aplicativos e plataformas 
para definir suas rotas, en
quanto instituições de saúde 
começaram a atender mais a 
distância. O armazenamento 
de dados em plataformas ba
seadas em nuvem também se 
tornou uma realidade. 

No entanto, é preciso estar 
atento aos riscos e garantir 
que as informações deposi
tadas na nuvem estejam em 
total segurança. O fato é que 
os últimos dois anos reforça
ram como a tecnologia é uma 
grande aliada na otimização 
de processos e resolução de 
problemas. A transformação 
digital já era um caminho sem 
volta e a pandemia apenas 
demandou medidas mais 
céleres nesse sentido. Agora, 
com 2022 se aproximando, a 
busca por inovação e recursos 
tecnológicos disruptivos será 
a chave para as organizações 
se manterem atualizadas e 
com forte poder competitivo 
no mercado. 

(*) - É Diretor de Vendas da 
Digisystem, empresa 100% brasileira 

com 31 anos de experiência em 
serviços especializados em TI. 
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próximo ano? Após quase 
dois anos de pandemia, uma 
das principais lições que 
marcou este período, foi a 
importância de fomentar as 
plataformas digitais. Clientes 
e companhias ficaram ainda 
mais conectados nas telas e 
realizaram boa parte de suas 
atividades em dispositivos 
móveis. 

Neste contexto, o que 
deve nortear as inovações 
tecnológicas no próximo 
ano é a implementação do 
5G, prevista para chegar nas 
capitais do Brasil e no Dis
trito Federal em 2022, e que 
promete trazer muito mais 
velocidade de internet para 
os sistemas mobile. Com a 
quinta geração de internet, 
o cliente terá uma experi
ência digital muito melhor, 
que facilitará, ainda mais, a 
comunicação com soluções 
de Inteligência Artificial. 

Além disso, hábitos que 
ganharam mais força duran
te a pandemia como fazer 
compras online e acessar 

plataformas de telemedicina, 
por exemplo, terão maior 
qualidade com o 5G, provo
cando o aumento do uso de 
celulares e tablets. Diante 
deste cenário, soluções que 
já fazem parte do nosso 
cotidiano, como a Internet 
da Coisas (IoT, do inglês “In
ternet of Things”), chatbots, 
comandos de voz e platafor
mas de realidade aumentada, 
terão ainda mais aderência. A 
aposta em tecnologias de In
teligência Artificial , focadas 
no atendimento cognitivo e 
na automação de processos, 
seguirá em alta. 

Esse tipo de recurso pro
porciona às companhias mais 
qualidade no atendimento ao 
cliente, aumento da produti
vidade nas equipes, redução 
de custos e praticidade/
facilidade nos processos in
ternos. A automação robótica 
é também outra tendência 
para os próximos anos, pois 
contribui para a otimização 
do atendimento ao consu
midor , visto que, por meio 

Leonardo Casartelli (*) 
 
Definitivamente o mundo do trabalho 

passou por profundas mudanças nos últimos 
dois anos. 

Novos hábitos e tecnologias fizeram 
emergir a tão necessária habilidade de se 
adaptar. Para se ter uma noção, a pande
mia acelerou a transformação digital em 
72% das empresas, segundo dados do The 
Economist Intelligence Unit (EIU). Nesse 
cenário de digitalização, entraram na rotina 
dos profissionais a jornada flexível, home 
office e videoconferências. 

Hoje, o avanço da vacinação começa a 
desenhar o que chamaríamos de volta à 
“normalidade” e a incerteza do mercado de 
trabalho para 2022 traz o questionamento 
sobre como vai ficar o cenário de contrata
ções daqui em diante. 

Vale lembrar que a pandemia apenas 
acelerou tendências do mercado que já 
estavam em curso, como o home office, 
por exemplo. 

Muitos profissionais tiveram que se adap
tar à nova dinâmica de trabalho, que mudou 

o funcionamento de muitos mercados. 
Claro que há muitas ocupações em que o 
trabalho remoto se torna algo inviável, como 
por exemplo os trabalhadores da linha de 
frente em saúde, varejo, ensino, transporte 
e segurança. Independente do modelo de 
trabalho, ninguém estará imune a essa e 
outras tendências do mercado. 

Cada vez mais as organizações estão inves
tindo em tecnologia de inteligência artificial 
e automação, permitindo que trabalhadores 
se concentrem em áreas que requerem um 
toque mais humano. Se antes as empresas 
estavam interessadas nas aptidões técnicas, 
agora as soft skills, ou competências com
portamentais, vem sendo mais evidenciadas 
no momento da contratação. 

Outro acontecimento importante nesse 
período foi que os colaboradores foram 
trazidos para o centro das discussões. Cada 
vez mais os empregadores estão entenden
do a importância de incluir estratégias de 
saúde e bemestar em seu planejamento de 
negócios e com isso veio o debate sobre a 
obrigatoriedade da vacinação para as novas 
contratações e até demissão para aqueles 

que optarem por não tomar. 
O tema foi tão debatido que o Minis

tério do Trabalho publicou uma portaria 
proibindo que as empresas exijam que os 
colaboradores apresentem comprovante de 
vacinação. Entretanto, é válido dizer que em 
algumas profissões isso acaba se tornando 
obrigatório de uma forma indireta. Por 
exemplo: executivos que precisam viajar 
ou quem trabalha com eventos vai precisar 
apresentar o comprovante. 

O fato é que só durante crises, há mu
danças. 

O mundo do trabalho pós pandemia, está 
assentado em uma estrutura mais adaptável, 
que será moldado com base nas necessi
dades específicas de um momento. Mais 
uma vez, ser criativo e inovador é o grande 
desafio das empresas  e pessoas. Não é 
possível prever o futuro, mas quanto mais 
você estiver preparado para se adaptar ao 
que vier, maiores suas chances de sobreviver 
e crescer em meio ao caos!

 
(*) - É Diretor de Marketing do Empregos.com.br, 

um dos maiores portais de vagas de 
empregos do Brasil. 

Trabalho pós-pandemia: o que nos espera?

Influenciador digital: dicas 
para conquistar o sucesso 

nesta nova profissão
Artem Varnitsin_canva

A carreira de digital 
influencer é um 

dos caminhos mais 
promissores para se 
conquistar sucesso 

na internet.
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 07 de dezembro de 20216

Jirsak_CANVA

Hoje, o modelo de carreira passa a ser muito mais in-
tegral. É pautado no pensamento da era digital, no qual 
você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. A vida 
não é só trabalhar ou só relaxar, mas, sim, fazer inter-
secções saudáveis equilibrando o trabalho com maior 
liberdade nas rotinas e entregando resultados, visar 
à saúde, à vida pessoal, aos estudos, ou seja, integrar 
mais as diversas áreas da vida e interesses, buscando o 
equilíbrio e a felicidade. 

Com o aumento da expectativa de vida e da longevidade, 
principalmente ocasionado pelos avanços da medicina 
e da obstinação altamente positiva em se ter uma vida 
saudável, o profissional agora irá construir sua carreira 

Lucedile Antunes (*) e André Dratovsky (**)

Apenas para exemplificar, segundo a International 
Association of Artificial Inteligence, os robôs já 
são capazes de compreender o contexto e ex-

trair informações relevantes de uma conversa, planejar 
e otimizar, falar, interagir e responder adequadamente 
a um problema gerando frases e histórias, reconhecer 
um objeto, negociar, aprender padrões e seguir regras 
estabelecidas. 

Um mundo em transformação nos exige muita aber-
tura ao desconhecido, para lidar com o não vivido. E 
isso nos desafia a dar novos contornos a diversas soft 
skills que nos serão fortemente exigidas, as compe-
tências essenciais para os novos tempos e habilidades 
do futuro para o profissional do agora. Se pegarmos os 
últimos 10 anos o mundo mudou muito, imagina daqui 
para a frente. 

Quem vai fazer a diferença são aqueles profissionais que 
desenvolverem habilidades intrinsecamente humanas, as 
chamadas soft skills, e entender que isso é essencial para 
se reinventar. Pensar fora da caixa agora se faz mais do 
que necessário. O modelo clássico de carreira e evolução 
profissional que você conheceu está chegando ao fim e, 
à medida que as inovações avançam, esse formato de 
carreira e vida vai se redesenhando. 

A carreira linear, originada do pensamento da era 
industrial, na qual o conceito trazido se pautava em 
primeiro fazer a sua obrigação e depois vem o descan-
so, foi traduzida por anos e anos, como a mentalidade 
ideal de carreira, ou seja, você sai da faculdade, entra 
como estagiário e vai galgando novos cargos até chegar 
ao topo. Depois se aposenta para então poder desfrutar 
do que angariou. 

de uma maneira completamente diferente, baseada nas 
suas habilidades pessoais e não necessariamente funda-
mentado na sua área de estudo e nas hard skills. Muito 
provavelmente ele terá de 6 a 8 carreiras na vida.

Alvin Toffler, escritor e futurista norte-americano, autor 
do best-seller “A terceira onda”, nos preparou para a rea-
lidade atual quando escreveu que o analfabeto do século 
XXI não será aquele que não conseguir ler e escrever, 
mas, sim, aquele que não aprender a desaprender para 
reaprender. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, 
65% das crianças de hoje vão trabalhar em atividades 
que ainda nem existem. Segundo estudos recentes da 
Deloitte, 80% das pessoas não têm as habilidades ne-
cessárias para 60% dos empregos dos próximos 5 anos.

Criativos, empreendedores e resilientes. Sim, essa é 
a cara da nova geração. Como preparar esses talentos e 
trazer as soft skills do futuro para dentro do contexto 
deles? Uma coisa é certa: qualificar pessoas é verdadei-
ramente olhar para o futuro e acompanhar as mudanças 
pelas quais passam o mercado de trabalho. A aquisição de 
habilidades não será mais um processo com fim, é o meio.

Neste momento, o mundo todo acompanhou a COP 26, 
comprometida em rever as políticas ambientais e propor 
novas formas de proteger e melhorar o ecossistema. Ao 
mesmo tempo, suscita e reforça a necessidade da qua-
lificação de pessoas com novas habilidades justamente 
para pensar e executar essas metas de forma inovadora, 
garantindo um futuro próspero para todos.

Veja como tudo está interligado, educação profissional, 
meio ambiente e pessoas – este último o ator principal de 
todo o processo. De um lado, temos a incongruência do 
desequilíbrio entre a alta demanda de ofertas de vagas 
no mercado x a falta de mão de obra qualificada para 
ocupá-las, do outro, jovens destemidos e ávidos, porém 
pouco preparados para os novos desafios.

Calma lá, isso é um bom problema para se ter. O mer-
cado está aquecido, sedento por determinadas especifi-
cações, mas precisa de pessoas qualificadas. É certo que 
as empresas têm uma boa participação nisso, ao passo 
que compreendem o imenso potencial de investimento 
e impacto social que representa investir em educação 
profissional (soft skills), treinamentos e qualificação.

A educação profissional, que visa o desenvolvimento 
humano antes de emprego e renda, não pode ser vista 
sob a ótica de custo e sim um investimento contínuo e 
sustentável na direção do futuro. O que te trouxe até aqui 
não necessariamente te levará daqui para frente, e para 
isso é preciso estar na nova mentalidade que se espera. 

Vamos em frente, temos muito ainda que fazer rumo 
à construção da nova economia.

(*) - É especialista em soft skills, mentora, palestrante  
e fundadora da L.Antunes Consultoria & Coaching;

(**) - É CEO e fundador da Elleve, fintech de financiamento estudantil.  
É formado em Administração de empresas pela ESPM.
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Estamos vivendo uma era de muitos avanços tecnológicos, que vão exigir novas capacidades para profissionais e empresas. A 
Inteligência Artificial (IA) é uma das mais poderosas ferramentas deste século e ela irá impactar indivíduos, carreiras e os negócios 

de muitas empresas. Será cada vez mais comum nos depararmos com máquinas inteligentes,  
com capacidade de aprender, raciocinar e decidir sozinhas.

As soft skills do futuro pArA 
o profissionAl do AgorA     leia na página 6

CriAtivos, eMpreendedores e resilientes
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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: JOÃO PEDRO COELHO THOMAZINI, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Ribeirão Preto - SP, no dia (24/01/1998), estado civil solteiro, profissão assistente 
comercial, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Luís 
Thomazini e de Juliana Coelho Thomazini. A pretendente: LARISSA PAES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (10/01/1996), 
estado civil solteira, profissão publicitária, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo 
- SP, filha de Jaime Vespasiano dos Santos e de Eliana Paes dos Santos.

O pretendente: DANIVALDO ARAÚJO BRITO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Itagi - BA, no dia (23/08/1986), estado civil solteiro, profissão auxiliar de operações, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Daniel Francisco Brito 
e de Marinalva de Araújo Brito. A pretendente: CÁSSIA BEATRIZ LIMA PESSOA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Diadema - SP, no dia (12/09/1992), estado civil sol-
teira, profissão analista de folha de pagamento, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Ferreira Pessoa e de Édina Lima do Nascimento Pessoa.

O pretendente: FELIPE ROCHA DE FIGUEIREDO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (14/07/1995), estado civil solteiro, profissão auxiliar admi-
nistrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joceval Silva 
Figueiredo e de Angela Maria da Rocha. A pretendente: GIULIANA RIBEIRO MIGUEL, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/12/1998), 
estado civil solteira, profissão pedagoga, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Gerson Ribeiro Miguel e de Marcia Regina Marsola Miguel.

O pretendente: CARLOS ANDRÉ MARQUES, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Vitória da Conquista - BA, no dia (14/10/1979), estado civil divorciado, profissão vendedor, 
residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de Jose Marques Nascimento 
e de Jercina de Araujo Nascimento. A pretendente: ADRIANA NOGUEIRA SOBRAL, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/12/1972), estado civil 
divorciada, profissão vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Demerval Gomes Sobral e de Maria de Lourdes Nogueira Sobral. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: MARCELO TANGIONI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Brás - SP, no dia (10/11/1968), estado civil divorciado, profissão comerciante, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Tangioni e de Marilena 
Mattos Tangioni. A pretendente: DÉBORA RAQUEL DE SOUZA, de nacionalidade bra-
sileira, nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (10/08/1974), estado civil solteira, profissão 
enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel de 
Souza e de Terezinha de Jesus de Souza.

O pretendente: SILAS BONIFACIO MARUNO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (21/08/1985), estado civil divorciado, profissão autônomo, resi-
dente domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Maruno e de Abgail 
Bonifacio Maruno. A pretendente: MAJARA FERREIRA SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Eunápolis - BA, no dia (28/08/1989), estado civil solteira, profissão 
do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Milton Batista 
de Santana e de Efigenia da Silva Ferreira.

O pretendente: FELIPE NUNES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Santo André - SP, no dia (26/02/1996), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jeovan Campos Ferreira e de 
Rosangela Azevedo Nunes Ferreira. A pretendente: NATHÁLIA CRUZATO TODA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/11/1999), estado 
civil solteira, profissão cirurgiã dentista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marcelo Massaharu Toda e de Andréia Cruzato Toda.

O pretendente: JOSÉ CARDOSO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Santana - SP, no dia (14/09/1981), estado civil viúvo, profissão advogado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Cardoso e de 
Dulcinea de Moraes Cardoso. A pretendente: ANA PAULA LOMBARDI CANDIDO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (10/02/1981), 
estado civil solteira, profissão funcionária pública, residente e domiciliada em Taboão da 
Serra - SP, filha de Manoel Candido e de Maria Auxiliadora Lombardi Candido. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: JEFFERSON EVANDRO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/09/1985), estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Ione Rodrigues. A pretendente: ELIANE SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia (28/01/1982), estado civil solteira, profissão do 
lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Silvano da 
Silva e de Maria de Fatima Souza da Silva.

O pretendente: LEONARDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Campina Grande - PB (Registrado em Natuba - PB), no dia (05/08/1993), estado civil 
divorciado, profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Lourival Manoel dos Santos e de Soraia Francisco de Melo Santos. A pretendente: 
TATIANA MARIA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila 
Maria - SP, no dia (12/04/1979), estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Mariano de 
Sousa e de Maria Edice de Sousa.

O pretendente: GABRIEL QUINHONERO SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/10/1996), estado civi l solteiro, profissão analista 
financeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gerson 
Pereira dos Santos e de Silvia Quinhonero. A pretendente: VITÓRIA SOARES FREITAS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (24/12/1997), 
estado civil solteira, profissão pedagoga, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Onivaldo Tadeu Barros Freitas e de Valderez Francisco Soares.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (18/11/1984), estado civil solteiro, profissão consultor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lauro Coelho dos Santos 
e de Vicentina do Carmo da Silva Santo. A pretendente: LETICIA DOS ANJOS DE JESUS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/08/1977), 
estado civil viúva, profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Euclides Oliveira dos Anjos e de Maria das Graças Guerra Anjos.

O pretendente: ANDRÉ SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (03/10/1994), estado civil solteiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adiner Teofilo Santos e de Maria 
Cristina Silva Santos. A pretendente: EMILLY ROSA SANTOS PINTO, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Guarulhos - SP (Registrada no Distrito de Guaianases, nesta 
Capital), no dia (04/03/1998), estado civil solteira, profissão recepcionista, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edilson de Paula Pinto e de 
Daniela Elaine Santos Ribeiro.

O pretendente: PAULO HENRIQUE RODRIGUES LEAL, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (03/03/1988), estado civil solteiro, 
profissão analista de redes, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Odair Leal e de Lourdes Rodrigues Leal. A pretendente: BRUNA SILVA FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (03/08/1993), 
estado civil solteira, profissão corretora de imóveis, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Carlos Nunes Ferreira e de Lucelí Luiz da Silva.

O pretendente: FELIPE SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Brás - SP, no dia (18/10/1993), estado civil solteiro, profissão balconista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Aparecida Santos Ribeiro. 
A pretendente: THALYA VICTORIA MELO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/04/1999), estado civil solteira, profissão recepcionista, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdeci Valdevino de 
Melo e de Lucimara Pedro Victoria.

O pretendente: RAFAEL HIDEO DE FRANÇA ASHIKAWA, de nacionalidade brasileira 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (03/11/1992), estado civil solteiro, profissão 
motoboy, residende e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Kazu-
toshi Ashikawa e de Esmeralda Nunes de França. A pretendente: LETICIA BARBOSA DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 
(21/09/1992), estado civil solteira, profissão manicure, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Filho de Almeida e de Lidiane Barbosa Ribeiro.

O pretendente: ERICK SILVA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (31/12/1991), estado civil solteiro, profissão produtor musical, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Ivan Silva Costa 
e de Sonia Regina Costa. A pretendente: POLIANA DOS SANTOS SANTANA, de nacio-
nalidade brasileira, nascida em Esplanada - BA, no dia (15/02/1995), estado civil solteira, 
profissão personal trainer, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Pedro de Jesus Santana e de Cassilda dos Santos Santana.

O pretendente: RICARDO ZANOTTI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capi-
tal, Vila Mariana - SP, no dia (10/05/1995), estado civil solteiro, profissão farmacêutico, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Silva Zanotti 
e de Renata Cristina Zanotti. A pretendente: EMILLI CUNHA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, nadcida em Belém - PA, no dia (14/04/1999), estadci civil solteira, profissão 
balconista, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Marcelo Ferreira 
Costa e de Eleni Costa Cunha. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: DANIEL SOUZA BRASIL, de nacionalidade brasileira, nascido em Suzano 
- SP, no dia (16/09/1995), estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rafael Silva Brasil e de Telma 
Feitosa de Souza. A pretendente: VALERIA DA CRUZ SILVA LEAL, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Palmeirais - PI, no dia (03/01/1999), estado civil solteira, profissão 
faxineira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aderson de 
Sousa Leal ede Maria Cristiane da Silva.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Guarulhos - SP (Registrado neste 41º Subdistrito - Cangaíba), no dia (14/04/1996), 
estado civil solteiro, profissão supervisor administrativo, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ailton Augusto dos Santos e de Roberta Rodrigues 
da Silva. A pretendente: RENATA PIRES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (04/03/1987), estado civil solteira, profissão 
assistente administrativa, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de 
José Antonio dos Santos e de Sonia Maria Pires dos Santos.

O pretendente: LISVANIS SANCHEZ ODUARDO, de nacionalidade cubana, nascido 
em Cuba, no dia (18/09/1990), estado civil divorciado, profissão contador, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Victorino Sanchez Carralero e de 
Magalys Oduardo Cespedes. O pretendente: CLOVIS ABREU DE JESUS, de nacio-
nalidade brasileira, nascido em Poções - BA, no dia (01/01/1994), estado civil solteiro, 
profissão analista fiscal, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Cosme José de Jesus e de Maria dos Santos de Abreu.

O pretendente: WELTON COSTA SILVA, de nacionalidade brasileira, nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, no dia (08/04/1978), estado civil divorciado, profissão analista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lourivaldo Costa 
Silva e de Maria Jose Fagundes Silva. A pretendente: VIVIANE ALVES SANTANA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (19/12/1983), 
estado civil divorciada, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco Alves Santana e de Maria Francisca da Conceição Santana.

O pretendente: ANTONIO AURELIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Sobral - CE, no dia (04/10/1956), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Messias Aureliano da Silva e 
de Joana Jeronimo Aureliano. A pretendente: SUSANA DUARTE SIQUEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, nascida em Sobral - CE, no dia (08/02/1958), estado civil solteira, 
profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Benedito Henrique Siqueira e de Francisca Duarte Siqueira.

O pretendente: LUIS FELIPE MACHADO LOPES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (24/12/1992), estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João 
Candido Lopes e de Juliete Oliveira Machado. A pretendente: YULI DE ALMEIDA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (01/07/1993), 
estado civil divorciada, profissão ajudante geral, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Raquel de Almeida Silva.

O pretendente: DIEGO PINHO TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capi-
tal, Bom Retiro - SP, no dia (18/11/1991), estado civil solteiro, profissão advogado, resifente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco de Assis Teixeira e de 
Maria do Carmo Pereira Pinho Teixeira. A pretendente: ISADORA RODRIGUES PAIVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (12/02/1999), 
estado civil solteira, profissão estagiária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Lindomar Ribeiro de Matos Paiva e de Lucineide Honorio Rodrigues.

O pretendente: FABIANO SANTANA SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/05/1997), estado civil solteiro, profissão analista de call 
center, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edivaldo dos 
Santos Souza e de Silvanilde Ferreira Santana. A pretendente: SHEYLA LUIZA GOMES 
DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
(16/06/1997), estado civil solteira, profissão auxiliar de pessoal, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Vital Gomes da Silva e de Malvina de 
Souza Lima Gomes da Silva.

O pretendente: BRUNO FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/04/1982), estado civil solteiro, profissão co-
merciante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filo de Carmino 
Ferreira de Souza e de Silvana Cesario de Abreu Souza. A pretendente: ÉLIDA PEREIRA 
ARARUNA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
(17/07/1989), estado civil solteira, profissão analista de importação e exportação, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Washington Pereira Araruna 
e de Maria de Fátima dos Santos Vidal.

O pretendente: DIEGO BASTO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, nascido em Bom 
Conselho - PE, no dia (27/03/1999), estado civil solteiro, profissão feirante, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paul o - SP, filho de José Bezerra da Silva e de 
Maria José da Silva Basto Bezerra. A pretendente: JESSICA OLIVEIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Palmeira dos Índios - AL (Registrada no Distrito de 
Canafistula), no dia (01/04/2000), estado civil solteira, profissão balconista, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, · filha de Jusileide Oliveira da Silva.

O pretendente: EDUARDO SOUSA SANT'ANNA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (05/03/1991),  estado civil solteiro, 
profissão operador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jaime Sant'Anna de Oliveira e de Maria Conceição Sousa de Oliveira. A pretendente: 
CARLA CRISTINA DOS SANTOS GALDIANO, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/03/1990), estado civil solteira, profissão auxiliar 
de saúde bucal, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Galdiano Filho e de Elis Regina dos Santos Galdiano.

O pretendente: NIESCIO LUCAS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Saúde - SP, no dia (02/07/1995), estado civil solteiro, profissão motoboy, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nildomar Florentino de Lima e 
de Denilda Delicia de Lima. A pretendente: LINDA INES DA SILVA SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (22/11/1993),  estado civil solteira, 
profissão recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,  filha 
de Lenildo Rodrigues dos Santos e de Lindicelma Deodata da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (03/05/1975), estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de João Carlos dos Santos e 
de Sonia Maria dos Passos Santos. A pretendente: AURILENA MOREIRA BARROS, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Santo André - SP, no dia (30/01/1979), estado civil 
divorciada, profissão manicure, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Aureliano Nogueira Barros e de Maria Madalena Moreira Barros. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço do município de Guarulhos, neste Estado, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: AILTON MENEZES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Mascote - BA, no dia (30/08/1988), estado civil viúvo, operador de loja, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lourisvaldo Almeida da Costa 
e de Elenilza Menezes Ferraz. A pretendente: TATIANE APARECIDA MARCIANO, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Arujá - SP (Registrada no Distrito - Ermelino 
Matarazzo, nesta Capital), no dia (27/09/1983), estado civil solteira, profissão operadora 
de cobrança, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Zildo 
Aparecido Marciano e de Rosa Maria Sabino Marciano.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/05/1998, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Anísio Cesar Bueno da Silva e de Valdete Rodrigues dos Santos; A 
pretendente: JENNIFER AMANDA SANTANA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, 
nascida aos 28/08/1996, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Alessandro Magalhães Nascimento e de Andrea 
Santana Sobrinho.

O pretendente: GIOVANI APARECIDO SETUBAL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/11/1970, cabeleireiro, natural de Rondonópolis - MT, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de João Bruno Setubal e de Maria de Lourdes Setubal; A pretendente: 
IVANí ARAÚJO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 18/12/1977, do lar, natural de 
Campo Maior - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Araujo e 
Silva e de Maria dos Anjos Costa e Silva.

O pretendente: FRANCISCO JACINTO RODRIGUES FILHO, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 27/09/1971, metalúrgico, natural de Orós - CE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Jacinto Rodrigues e de Perpétua Socorro Soares Rodrigues; 
A pretendente: LUZIANE SANTOS COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 29/12/1967, 
passadeira, natural de Santaluz - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Zenobio Louguinho da Costa e de Luzia Santos Costa.

O pretendente: CíCERO PEREIRA GALVÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/01/1963, empreiteiro de obra, natural de Petrolina - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Sinezio Pereira Galvão e de Hilda Alves de Souza Galvão; A 
pretendente: EDNEIA BARBOSA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 05/01/1970, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Ferreira da Silva e de Bemvinda Barbosa da Silva.

O pretendente: JOSÉ DE FREITAS MALAQUIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/08/1990, barman, natural de Caetés - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Malaquias Filho e de Maria José de Freitas Malaquias; A pretendente: 
LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 15/06/1990, do lar, 
natural de Águas Belas - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Benedito 
Oliveira dos Santos e de Josefa Maria de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO DE SOUZA JANUARIO, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 01/12/1987, analista de data center, natural de Arujá - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Leonardo Januario e de Maria José 
Alves de Souza; A pretendente: AMANDA MAURA FERREIRA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 18/05/1996, analista de projetos junior, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luciano de Melo Silva 
e de Ligia Alves Ferreira Silva.

O pretendente: RONALDO FAGUNDES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/01/1984, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Gerson Almeida de Souza e de Lisbete Fagundes Silva Souza; A pretendente: 
KAILANY SIMPLICIO ARAUJO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/12/1977, 
do lar, natural de Olinda - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose 
Araujo da Silva e de Vera Simplicio de Fonte.

O pretendente: HELTON MOREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/07/1979, técnico de segurança do trabalho, natural de Riachuelo - SE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Carlos dos Santos e de Adolfinalva Moreira 
Santos; A pretendente: EDVILENE MIRANDA NUNES, brasileira, solteira, nascida aos 
18/02/1990, técnica de enfermagem, natural de Aracaju - SE, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Ednilson Santos Nunes e de Vilma Miranda Nunes.

O pretendente: ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/12/1981, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Andre Batista de Oliveira e de Ruth Alves dos Santos; A pretendente: 
KÉCIA DAMARIS ARAUJO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/05/1984, 
operadora de padaria, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Dulcilene Araujo da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DO NASCIMENTO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/11/1979, ferreiro armador, natural de Barras - PI, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antônio Teodoro de Souza e de Elizabete Alves do Nascimento; A pre-
tendente: ODINEIA FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/04/1980, 
auxiliar de cozinha, natural de Barras - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Manoel Militão da Silva e de Francisca Clara Ferreira.

O pretendente: FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 26/11/1989, tatuador, natural de Tauá - CE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Pedro Rodrigues da Silva e de Maria José da Silva Delfino; A pre-
tendente: ROSINEIDE VILAR QUINTINO, brasileira, solteira, nascida aos 30/12/1980, 
do lar, natural de Livramento - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Manoel Quintino Francisco e de Maria Vilar de Araujo Quintino.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SOARES ARêA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/05/1988, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Wilson Ribeiro de Arêa e de Marli Maria Soares Arêa; A pretendente: 
MARIANA DE SOUZA MARTINS, brasileira, divorciada, nascida aos 03/03/1989, 
podóloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Esaú Martins e de Neusa de Souza Martins.

O pretendente: WAGNER ALEXANDRE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/08/1982, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Jose Carlos dos Santos e de Marcia Aparecida dos Santos; A pretendente: 
RENATA LIMA FREITAS DOS SANTOS, brasileira, viúva, nascida aos 25/06/1984, 
babá, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Airton Lima Freitas e de Iraci Onofre da Silva Freitas.

O pretendente: LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/02/1992, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jucelino Barbosa dos Santos e de Iraci Andrade Barbosa Santos; A 
pretendente: SUELI FIGUEIREDO DE CARVALHO, brasileira, solteira, nascida aos 
28/09/1999, promotora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Luis Pedro Filho e de Leocy Clara de Figueiredo.

O pretendente: FÁBIO SILVA BAPTISTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/08/1988, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Florisvaldo Julio Baptista e de Iraci Santos Silva; A pretendente: 
MARIA LIDIANE ARAUJO, brasileira, divorciada, nascida aos 19/10/1986, vendedora, 
natural de Cruz - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Teixeira 
de Araujo e de Maria Irene de Araujo.

O pretendente: EDENILTON RODRIGUES SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/05/1997, gerente comercial, natural de Poções - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Valmir Oliveira Santos e de Maria das Graças Rodrigues 
Santos; A pretendente: KEILA ANDRADE DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/01/1999, auxiliar de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Francisco Flavio dos Santos e de Maria Cristiane Andrade 
dos Santos.

O pretendente: LEANDRO PAULO ANACLETO SCARDUA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/10/1998, pizzaiolo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Paulo Jorge Scardua e de Jacira Aparecida Anacleto; A pretendente: 
MÁGDA SALIS BARROS BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 18/07/1991, 
treinadora comercial, natural de Campinas - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Luciano Barbosa Cruz e de Sílvia Salis Barros.

O pretendente: LINO QUINTINO BERNARDO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/10/1951, aposentado, natural de Inhapim - MG, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Bernardino Prudencio e de Francisca Alves de Oliveira; A pretend-
ente: DORACí FERREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 05/07/1964, 
cabeleireira, natural de Matões - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Brasiliano Ferreira da Silva e de Margarida Maria da Conceição Silva.

O pretendente: JOSÉ FELICIANO DA SILVA NETTO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 11/10/1958, vigilante, natural de São Lourenço - MG, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Jose Feliciano da Silva Junior e de Dinorah Candida da Silva; A 
pretendente: ROSA NETA SANTANA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
13/11/1976, do lar, natural de Malhada - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Jose Antonio dos Santos e de Domingas Santana dos Santos.

O pretendente: GILENO CERQUEIRA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/07/1981, fiscal de piso, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Airton de Carvalho e de Vitória Dias Cerqueira; A pretendente: 
CLAUDIMECE OLIVEIRA FLORES, brasileira, solteira, nascida aos 14/10/1982, coz-
inheira, natural de Itambé - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João 
de Jesus Flores e de Maria Oliveira Flores.

O pretendente: SANTIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/08/1977, operador de torno, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Fideles Oliveira dos Santos e de Raimunda Batista dos 
Santos; A pretendente: LUCIMAR RODRIGUES FERREIRA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 18/10/1978, técnica de enfermagem, natural de Nova Módica - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Rodrigues Pinto e de Santa 
Ferreira da Cruz.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: UBIRAJARA AUGUSTO MONTALVÃO, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 26/05/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Anibal Fonseca Montalvão e de 
Luciana Brandani Montalvão. A pretendente: PAULA MARQUES COELHO, estado civil 
divorciada, profissão bancária, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 29/01/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Pereira dos 
Santos Coelho e de Ivonice Lopes Marques Coelho.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE DORETTO SANT' ANNA MELLO, estado civil 
solteiro, profissão engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no 
dia 22/05/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Laercio 
Sant' Anna Mello e de Marisa Aparecida Doretto Sant' Anna Mello. A pretendente: AMANDA 
JUZENAS GONÇALVES, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, 
Cambuci, SP, no dia 12/04/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Mauricio Gonçalves e de Marly Mônica Juzenas Gonçalves.

O pretendente: DANIEL JONG JIN LEE, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
nesta Capital, Bras, SP, no dia 15/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Ung Ki Lee e de In Suk Lee Oh. A pretendente: GABRIELA SA RANG 
KIM, estado civil solteira, profissão supervisora administrativa, nascida nesta Capital, Bom 
Retiro, SP, no dia 28/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Jae Chang Kim e de Mi Hyun Kang.

O pretendente: ANTONIO MARCOS DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
segurança, nascido nesta Capital, Consolação, SP, no dia 26/03/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro de Santana e de 
Ilza Alves de Santana. A pretendente: MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES, estado civil 
solteira, profissão optometrista, nascida em Custodia, PE, no dia 14/12/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Adegivaldo Alves de Araujo e de 
Ozanilda dos Santos Alves.

 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: KAIQUE KAOAN PEREIRA DA SILVA, profissão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/07/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesar Monteiro da Silva 
e de Cristiane Maria Pereira. A pretendente: GABRIELA YUKARI MAKITA, profis-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/03/1997, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Tsutomu Makita 
e de Marta Missao Ueno Makita.
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

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Há espaço para o 
retorno ao trabalho 

presencial?

As empresas 
devem emergir 
da pandemia 
enfrentando modelos 
híbridos de trabalho

Em maior ou menor 
escala, a grande 
maioria das orga-

nizações planeja manter 
as atividades remotas. 
Para dar uma ideia do 
cenário que nos espera, 
um recente levantamento 
realizado pela KPMG no 
Brasil indica que 85% das 
companhias pretendem 
mesclar o home office com 
as atividades presenciais. 
Mesmo com o avanço da 
vacinação, apenas 15% 
dos entrevistados não pla-
nejam manter o trabalho 
virtual. 

Esse percentual é ainda 
menor quando falamos 
do setor de TI: um le-
vantamento realizado 
pela Brasscom revela 
que 100% das empresas 
planejam manter cola-
boradores no modelo de 
teletrabalho, quase 10% 
delas em sua totalidade. 
O novo cenário que se 
desenha traz à tona uma 
série de discussões legais, 
trabalhistas, culturais e 
até de estratégias e pro-
cessos de negócio. 

Nada é certo ou está 
definido. Uma das poucas 
certezas que temos para 
o pós-pandemia é justa-
mente que não existirá 
mais um padrão a ser 
seguido: o foco, mais do 
que nunca, estará nas 
pessoas e em garantir 
que elas se sintam bem e 
consigam ser produtivas 
de onde quer que dese-
jem trabalhar. Até porque 
hoje elas estão espalhadas 
Brasil afora. 

O Digital Workplace ou 
Work Anywhere, como 
vem sendo chamado, 
prevê que os colabora-
dores trabalhem e pro-
duzam de qualquer lugar, 
inclusive do escritório. 
A pandemia veio expor 
exatamente a capaci-
dade de adaptação de 
pessoas e empresas, com 
cadeias operacionais 
totalmente reorganiza-
das e novas formas de 
trabalho se mostrando 
extremamente eficien-
tes, com adoção de me-
todologias ágeis e outras 
técnicas que garantem a 
integração do time e foco 
no resultado do negócio. 

Mas se de um lado vimos 
trabalhadores afirmar 
ter alcançado o melhor 
balanço entre as vidas 
profissional e pessoal, de 
outro temos aqueles que 
sentem a necessidade - 
emocional ou operacional 
- de estar em unidades 
físicas de trabalho presen-
cial, cercado de colegas 
e sob uma infraestrutura 

que lhes assegure a pro-
dutividade. 

Muitos acreditam que o 
maior desafio do ‘Anywhe-
re’ é manter, sustentar e 
promover a cultura or-
ganizacional, as relações 
humanizadas e o cuidado 
com o indivíduo que cha-
mamos de colaboradores. 
E, sim, é uma preocupa-
ção legítima e pertinente. 
É fundamental estarmos 
atentos a esses aspectos. 
Os encontros presenciais 
vão se tornar experiências 
de interação, oportunida-
des de momentos mais 
lúdicos e dinâmicos. 

Por outro lado, sempre 
é importante oferecer o 
espaço para aqueles que 
precisam atender a clien-
tes que demandam times 
presenciais, bem como 
aqueles que precisam 
de melhores condições 
de trabalho para exercer 
suas atividades. O mais 
importante, seja qual for 
o cenário, é manter os be-
nefícios que o Anywhere 
traz, como a democra-
tização da informação, 
flexibilidade de interação 
e alcance institucional. 

A pandemia nos fez 
adotar uma série de me-
canismos que permitem a 
disseminação da cultura 
organizacional, o acom-
panhamento de projetos, 
a troca de experiências. 

Todas as empresas de 
tecnologia e boa parte 
de outros segmentos en-
tenderam que os grandes 
talentos estão por toda 
parte, espalhados pelos 
quatro cantos do Brasil - 
e mesmo fora do país. E 
esse entendimento tam-
bém dificulta o retorno 
aos escritórios. Afinal, as 
equipes se tornaram ainda 
mais dispersas geografi-
camente. 

Na Solutis, por exem-
plo, aceleramos a jornada 
digital dos clientes, com 
mais de 800 colabora-
dores distribuídos por 
18 diferentes Estados 
brasileiros. O grande 
desafio agora é manter 
o foco nas pessoas, no 
desenvolvimento de suas 
carreiras. É entender a 
melhor maneira de comu-
nicar e engajar, manter a 
capacidade de escuta, a 
liderança humanizada e a 
disseminação da cultura 
e valores em ações práti-
cas e transparentes. 

Felizmente, parece que 
estamos nos aproximando 
da era pós-Covid, e é pre-
ciso estarmos dispostos 
para repensar o futuro e 
tudo o que ele implicará. 
Uma coisa é certa: quan-
do cuidamos de nossos 
talentos, onde quer que 
eles estejam, entregas 
sensacionais acontecem. 

(*) - É CMO da Solutis 
(https://solutis.com.br/).

Débora Lima (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: GABRIEL FOLONI VIEIRA, profissão: produtor musical, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 15/03/1992, re-
sidente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sabino Rodrigues 
Vieira e de Regina Celia Foloni Rodrigues Vieira. A pretendente: NATÁLIA MENDONÇA 
DE OLIVEIRA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 05/02/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Antonio de Oliveira e de Paula Vieira Mendonça de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO PERRI, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 08/02/1964, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Michele Antonio Perri e de 
Vincenzina Morabito Perri. A pretendente: JAMILE INÁCIO SILVA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 21/04/1986, resi-
dente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria Lucia Inacio Silva.

O pretendente: RODRIGO ROLO DIAB, profissão: gerente de produção, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 15/11/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Roberto Cruz Diab 
e de Maria de Fátima Rolo Diab. A pretendente: VIVIANE DE SOUZA LIMA, profissão: 
pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nas-
cimento: 18/02/1981, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Vanderlei de Souza Lima e de Rose Meire de Souza Lima.

O pretendente: ISLEIDE APARECIDO BERMAR FERREIRA, profissão: policial apo-
sentado, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 28/03/1965, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, 
SP, filho de Adelino Ferreira da Rocha e de Léa Bermar Ferreira. A pretendente: SIMONE 
ALVES DE JESUS, profissão: massoterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 26/03/1974, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Ademário Alves de Jesus e de Arlinda Alves de Jesus.

O pretendente: DENIS ALBERTO MARQUES BOLIEIRO, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/08/1987, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Ferreira 
Bolieiro e de Sônia Vian Marques Bolieiro. A pretendente: GLAUCIA REGIS RAFFOUL, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, 
SP, data-nascimento: 30/07/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Marcel Raffoul e de Roseli Regis Chaves Raffoul.

O pretendente: IURI DANIN GALATI, profissão: professor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 01/04/1988, residente e domici-
liado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo Tércio Galati de Oliveira e de 
Rosana do Socorro Danin Viana. A pretendente: CAMILA RENATA MACEDO GÓES, 
profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nasci-
mento: 16/08/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Reinaldo Santos Góes e de Débora Maria Macedo Góes.

O pretendente: ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Graça Aranha, MA, data-nascimento: 18/09/1965, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Raimundo Avelino Neto e de Carmo-
sina da Silva Avelino. A pretendente: MARCIA ZAMORA VASQUEZ, profissão: química, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
01/10/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jorge 
Vasquez e de Francisca Zamora Vasquez.

O pretendente: THIAGO REGIS DA SILVA, profissão: supervidor comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 19/12/1988, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luis Antonio da Silva e de 
Maria Regis da Silva. A pretendente: CAROLINE AVELAR VIANA, profissão: advoga-
da, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 
20/04/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João 
Batista Viana e de Sandra Aparecida de Avelar.

O pretendente: ALEXANDRO LIRA ANDREO, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 22/05/1981, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ironides Andreo e de Maria Lira Andreo. 
A pretendente: JOSEFA ALVES DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Craibas, AL, data-nascimento: 16/10/1980, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jeová Alves de Sousa e de Petrucia Maria 
de Lima Sousa.

O pretendente: DANILO SILVA GARCIA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 30/12/1987, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Haroldo Lopes Garcia 
e de Maria Osvalda Silva Garcia. A pretendente: CICERA DE SOUSA LIMA, profissão: 
agente técnico administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: em Craibas, AL, 
data-nascimento: 26/04/1978, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Jeová Alves de Sousa e de Petrucia Maria de Lima Sousa.

O pretendente: CRISPINO LIMA DE SANTANA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Tucano, BA, data-nascimento: 13/02/1974, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Timóteo Bispo de Santana e de Serafina Ferreira 
de Lima. A pretendente: MARIA MATOS DOS SANTOS, profissão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Tucano, BA, data-nascimento: 30/03/1978, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Porfirio Silva dos Santos e 
de Leonarda Souza de Matos.

O pretendente: DEMETRIUS VIGNATI ALVES DA SILVA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
18/01/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Fran-
cisco Alves da Silva Filho e de Roseli Tadeu Vignati da Silva. A pretendente: PAMELLA 
DE OLIVEIRA SCHLEMPER, profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim América, SP, data-nascimento: 11/03/1988, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Darival Schlemper e de Isabel 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: RENATO ALVES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/11/1977, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves da Silva e de Gilsa Francisca Alves 
da Silva. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS COLAÇO, profissão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 
16/07/1970, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Pereira Colaço e de Idalina dos Santos Colaço.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: LUCAS DOMINGOS DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 12/03/1997, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de Benedito Eufrásio de Souza e de Maria Domingos de 
Souza. A pretendente: JOSILENE DE ASSIS COSTA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mombaça - CE, data-nascimento: 13/11/2001, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Josimar Lourival da Costa e de Helena Francisca 
de Assis Costa. R$ 14,55

O pretendente: THOMAZ CANABARRO CARVALHO, profissão: militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Alegre - RS, data-nascimento: 26/02/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ricardo Luis da Silva Carvalho e de Liria 
Canabarro. A pretendente: KEISY ECHEVERRI BARCELOS, profissão: administrado-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Alegre - RS, data-nascimento: 17/12/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jorge Luiz Rodrigues Barcelos e 
de Marion Campello Echeverri. R$ 14,55

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: BRUNO REZENDE BASAGLIA, profissão: recepcionista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucio Basaglia e de Sonia Aparecida Rezende. A 
pretendente: CINTIA OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: assistente de compras, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Mutuipe, BA, data-nascimento: 22/09/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Crispiniano Barreto dos Santos e de 
Maria Sonia Oliveira dos Santos.

O pretendente: DELCIMAR MARTINS DA SILVA, profissão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Uibaí, BA, data-nascimento: 19/08/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Marcolino da Silva e de Nielce Martins da 
Silva. A pretendente: THAISA LISBÔA DE SOUZA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/03/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivonaldo Cunha de Souza e de Luzia 
Pereira Lisbôa de Souza.

O pretendente: THIAGO SANTOS DE LIMA, profissão: engenheiro elétrico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/02/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josefa Gomes dos Santos e de Geraldo 
Alves de Lima. A pretendente: MILENE LOPES DOS ANJOS, profissão: nutricionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 05/01/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Ronaldo Cavalcante dos 
Anjos e de Maria Jose Lopes dos Anjos.

O pretendente: RAILDO DE JESUS CAMPOS, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 23/08/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Jailton Meira Campos e de Normelia 
Rita de Jesus. A pretendente: ÉLICA GOMES SANTOS, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-
nascimento: 06/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de 
Abmael Oliveira Santos e de Elêusa Campos Gomes.

O pretendente: RONALDO ADRIANO BENTO DA SILVA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Itaporanga, PB, data-nascimento: 24/06/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Bento da Silva e de Maria 
Pereira da Silva. A pretendente: ALCIENE DA SILVA VIEIRA, profissão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: em Oeiras, PI, data-nascimento: 15/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio Batista Vieira 
e de Anileide Laranjeira da Silva Vieira.

O pretendente: DENIS FERREIRA DOS SANTOS, profissão: técnico de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 08/07/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Gonzaga Neto dos Santos e de 
Maria de Fatima Ferreira de Carvalho dos Santos. A pretendente: RAQUEL PEREIRA 
DE LIMA, profissão: operadora de centro de controle, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Juarez Domingues de Lima e de Severina Pereira do Nascimento.

O pretendente: ANDRÉ ROMÃO, profissão: professor de educação física, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/11/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João de Deus Rodrigues Romão e de Mercia 
Ferreira Romão. A pretendente: LUCIANA DA SILVA MATTOS, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Itaperuna, RJ, data-nascimento: 05/10/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Lima de Mattos 
e de Maria Helena Ribeiro da Silva Mattos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DA CÂMARA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/11/1972, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bezerra da Câmara 
e de Maria Madalena dos Santos. A pretendente: EDINAMENDES PEREIRA BARROS, 
profissão: auxiliar de produção, estado civil: divorciada, naturalidade: em Paratinga, BA, 
data-nascimento: 31/05/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Agostinho de Jesus Barros e de Inacia Pereira da Silva Barros.

O pretendente: JOSÉ ANDRÉ DE OLIVEIRA, profissão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Escada, PE, data-nascimento: 17/05/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Everaldo de Oliveira e de 
Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A pretendente: ROBERTA KELI DE JESUS, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nas-
cimento: 23/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria de Lourdes de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ LEITE DA SILVA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 09/07/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erico Pereira da Silva e de Maria Leite da 
Silva. A pretendente: LIDIANA OLIVEIRA MENESES, profissão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Porto Alegre, RS, data-nascimento: 25/08/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Meneses de Souza e 
de Terezinha de Oliveira Meneses.

O pretendente: HELIO RAMOS ALVES, profissão: comerciante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Miracema, RJ, data-nascimento: 26/10/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião de Souza Alves e de Olibia 
Ramos Alves. A pretendente: ELIETE CRUZ NASCIMENTO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 02/06/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Nery do Nascimento e de 
Perolina Santana Cruz.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA DA COSTA SANTOS, profissão: técnico de instala-
ções de tele, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
04/08/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Generoso 
Nogueira dos Santos e de Senhorinha Pereira da Costa Santos. A pretendente: REGINA 
HELENA DA SILVA, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 08/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ronaldo Dionisio da Silva e de Marta Izan da Conceição Silva.

O pretendente: JOSÉ FILHO FERREIRA DE CARVALHO, profissão: encarregado 
de carpintaria, estado civil: solteiro, naturalidade: em Canapi, AL, data-nascimento: 
16/12/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Luís 
Ferreira e de Francisca Júlia de Carvalho Ferreira. A pretendente: DAMIANA ALVES 
VIANA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Flores, PE, data-
nascimento: 30/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Marques Viana e de Espedita Alves Viana.

O pretendente: ERNESTO FRANCISCO FOZ NETO, nascido nesta Capital, Liberda-
de, SP, no dia (30/11/1964), profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ernesto Altieri Foz e de Magda de 
Oliveira Foz. A pretendente: CAROLINA RODRIGUES, nascida nesta Capital, Tucuruvi, 
SP, no dia (06/08/1974), profissão auxiliar administrativa, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sylvio Rodrigues e de Sonia Maria 
Rodrigues e Rodrigues.

O pretendente: RODRIGO WAINBERG, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (19/04/1993), 
profissão analista de investimento, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Breno Wainberg e de Sandra Wainberg. A preten-
dente: FLÁVIA DIAMANDI KAUFFMAN, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 
(04/07/1990), profissão professora, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mario Julio Kauffmann Wexler e de Berenice Dia-
mandi Kauffmann.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
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