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A intensificação da concorrência global está levando os fabricantes 
a fazer mudanças rápidas na forma como operam. É o que revela uma 
nova pesquisa sobre intenção de investimento publicada pela Fujitsu, 
empresa japonesa líder em tecnologia da informação e comunicação 
(TIC). O estudo sobre a tecnologia na área de manufatura ouviu lí-
deres de TIC em 17 países e confirma a automação como a principal 
preocupação para melhorar a qualidade e a eficiência operacionais, 
além de observar que a sustentabilidade também está bem classificada 
entre as iniciativas para novos investimentos.  

competição acelera processos de automação e 
sustentabilidade na indústria

Nos últimos anos, o investimento em soluções tecnológicas tem 
surgido como uma alternativa promissora para empresas que buscam 
melhores índices de produtividade, cibersegurança, eficiência, entre 
outros benefícios ligados à inovação. De fato, a transformação digital 
de processos deve ser encarada como uma grande oportunidade de se 
alavancar resultados e até assumir um posicionamento de destaque no 
mercado, com consumidores exigentes e atentos a novidades.  

tudo como serviço: uma nova modalidade de 
entrega de soluções

Apesar de ainda surpreender muitos executivos que não estão 
ligados diretamente ao mundo do compliance e das investigações, 
não é novidade (para os que estão) que 5% da receita bruta das 
empresas são perdidas em algum tipo de fraude, de acordo com 
a pesquisa da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), 
maior instituição mundial de estudos sobre fraudes ocupacionais. 
A importância desse número é ainda mais relevante nas empresas 
que operam com margens de lucro próxima a esse percentual.  

riscos pela falta de mão de obra e oportunidades com 
os serviços profissionais
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a melhor companhia para viagens de negócios
O programa Corporate Club, da Turkish Airlines, foi premiado 

como o melhor programa corporativo oferecido por uma compa-
nhia aérea. O reconhecimento aconteceu durante a 33ª edição 
do prêmio “Best in Business Travel”, organizado pela publicação 
internacional Business Travel Magazine, que atua em 14 regiões 
do mundo. O evento é realizado anualmente e os premiados em 
diversas categorias – companhias aéreas, hotéis, locadora de veí-
culos, aeroportos, programas de fidelidade, resorts e empresas de 
cruzeiros –  são determinados pelos leitores da revista por meio 
de uma pesquisa. “Com o programa Corporate Club, oferecemos 
amenities de alta qualidade,  a hospitalidade mundialmente re-
conhecida da Turquia e um serviço de ponta para os viajantes 
coorporativos do mundo todo”, comenta Ilker Ayci, presidente do 
Conselho e do Comitê Executivo da Turkish Airlines.     leia 
a coluna completa na página 3

Foto: turkishairlines.com

news@ti

inscrições abertas para o Prêmio universitário 
2021 da eset

@A ESET, empresa líder na detecção proativa de ameaças, convida 
você a participar da edição 2021 do Prêmio Universitário ESET, uma 

iniciativa única na região que visa diferenciar o trabalho de estudantes 
universitários e do ensino superior tecnólogo em sua dedicação à pes-
quisa técnica sobre o assunto. Este ano, na sua décima terceira edição, 
a modalidade será através de um concurso ao estilo CTF (“Capture The 
Flag”, em português, capture a bandeira). É uma competição que testa 
habilidades de hacking ou segurança da informação, através de desafios 
de diferentes modalidades que deverão ser resolvidos para encontrar a 
"bandeira" ou mensagem oculta. Os diferentes participantes ou equipes 
terão que resolver desafios relacionados com a segurança da informação 
para encontrar a "bandeira" escondida em cada etapa. Para cada “ban-
deira” corretamente registrada, será concedido um determinado número 
de pontos associados ao desafio em questão (https://premios.eset-la.
com/universitario/).    leia a coluna completa na página 2

AI/ESET

cada vez mais startups e empresas 
dos mais diversos tamanhos 
e segmentos têm buscado a 
internacionalização como uma 
forma de fortalecer os negócios, 
diversificar os riscos e se diferenciar 
em relação aos concorrentes. 

em seus mais de 10 anos de atuação, a 
Drummond Advisors, empresa de consul-

toria financeira e jurídica especializada em 
operações cross border entre Brasil e Estados 
Unidos, já ajudou a internacionalizar cerca 
de 2 mil companhias brasileiras. 

Pensando em quem está de olho no mer-
cado internacional, mas ainda tem dúvidas 
sobre como, quando e por onde começar, 
Bruno Drummond, sócio e fundador da em-
presa, reuniu cinco dicas essenciais sobre o 
assunto. Confira: 

1 - Faça um estudo de mercado. O 
primeiro passo para uma empresa que está 
pensando em internacionalização, seja ela de 
produtos ou serviços, deve ser o estudo de 
mercado. Os consumidores norte-americanos 
têm expectativas, exigências e necessidades 
diferentes daquelas que os brasileiros costu-
mam apresentar, por isso é importante fazer 
a "lição de casa" e saber quais pontos terão de 
ser ajustados para que a marca possa atingir 
o público-alvo no novo país. 

2 - Escolha o local de atuação ideal 
nos Estados Unidos. Tomar uma decisão 
estratégica ao definir o local de operação da 
empresa nos EUA é fundamental para todo 
o planejamento de internacionalização, uma 
vez que existem variações entre os estados 
em termos de tributação, alíquotas e datas 
de vencimento das obrigações fiscais. 

É preciso identificar qual o estado que se 
adequa melhor ao negócio, principalmente 
nesse momento de entrada no país. Nos 
Estados Unidos existe até mesmo a possi-
bilidade de a empresa se estabelecer num 
determinado local, devido aos benefícios 
fiscais oferecidos por aquele estado, mas 

internacionalização de empresas do 
brasil para os estados unidos

K
ag

en
m

i_
C

A
N

VA

operar em outro. Ou seja, fazer uma análise 
aprofundada é essencial antes de tomar 
qualquer decisão. 

3 - Proteja sua empresa. Registre sua 
marca nos EUA! Outro passo importante é o 
registro de marca. Ao registrar as palavras, 
as figuras e os símbolos que distinguem a 
marca, além de proteger a identidade visual, 
a empresa consegue melhorar sua imagem e 
passar mais credibilidade no mercado. Com o 
registro a marca fica protegida por 10 anos. 

4 - Defina como será sua operação. 
Representação, filial, subsidiária e afiliada. 
Existem diversas possibilidades de atuação, 
cada uma com suas especificações. 

A representação não exige criação de pes-
soa jurídica e permite somente a execução de 
pesquisa, suporte, publicidade, promoções e 
compra de bens em nome da sede no exterior, 
porém não autoriza fazer negócios, assinar 
contratos, nem contratar funcionários. 

A filial não exige criação de pessoa 
jurídica, mas pede registro da empresa 
estrangeira (matriz) nos EUA e conta com 
atividades permitidas mais abrangentes que 
no caso da representação. Nesse modelo 
há a exigência de entrega do annual report 
e pagamento de tributos para o governo 
norte-americano. 

Subsidiária: exige a criação de uma 
pessoa jurídica distinta da controladora 
estrangeira, que pode ser tributada entre 
25% a 39%, (dependendo de seu Lucro 
Líquido). A distribuição de dividendos para 
a controladora estrangeira está sujeita ao 
imposto retido na fonte com tributação 
em 30%. 

Afiliada: empresa americana que faz parte 
do grupo econômico de um mesmo investidor, 
mesmo que as companhias não desempe-
nhem o mesmo papel. Essas entidades devem 
ter pelo menos um sócio (Pessoa Física ou 
Jurídica) em comum. 

5 - Faça um bom planejamento tribu-
tário! O Tax Planning busca trazer soluções 
operacionais menos onerosas para a empresa, 
tudo dentro da legislação vigente no país. 
Um bom planejamento tributário resulta 
na redução na carga tributária, melhoria do 
fluxo de caixa e na diminuição do risco fiscal 
nos EUA. Trata-se de uma das ferramentas 
mais importantes antes, durante e depois da 
expansão para outro país. 

Vale ressaltar que o processo de inter-
nacionalização abrange diversos aspectos 
específicos, por isso é importante contar 
com orientação especializada durante sua 
execução. - Fonte e outras informações: 
(https://drummondadvisors.com/pt/).
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lockdown para não 
vacinados

O governo da Áustria anunciou on-
tem (7) que, a partir do próximo dia 
13, vai manter o lockdown apenas para 
as pessoas que ainda não se vacinaram 
contra a Covid-19. O país está em con-
finamento generalizado desde 22 de 
novembro, com fechamento de bares, 
restaurantes, atividades culturais e do 
comércio não essencial, mas vai relaxar 
as medidas para pessoas já imunizadas 
ou recém-curadas da doença (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/previsoes-para-2022-kubernetes-as-a-service-e-esg-serao-os-pontos-altos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/sociedades-limitadas-devedoras-de-tributos-podem-distribuir-lucros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/riscos-pela-falta-de-mao-de-obra-e-oportunidades-com-os-servicos-profissionais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/competicao-acelera-processos-de-automacao-e-sustentabilidade-na-industria/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tudo-como-servico-uma-nova-modalidade-de-entrega-de-solucoes/
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OpiniãO
O nosso problema  
é a produtividade

Muitos se perguntam: 
qual é o problema 
do Brasil? Por que 
há tanta demora 
em diminuirmos a 
pobreza no nosso 
país? 

Por que os problemas 
sociais se acumu-
lam ao longo do 

tempo? Por que o Brasil 
é eternamente o país do 
futuro? Por que será que 
esse futuro nunca chega? 
É complexo querer atri-
buir toda a culpa desses 
problemas ao governo 
de um ou de outro pre-
sidente. Não podemos 
também afirmar que tudo 
que ocorre no Brasil é por 
causa de um suposto “jei-
tinho nacional”. Contudo, 
somos capazes de alinhar 
todos esses problemas a 
uma única causa, a nossa 
produtividade.

Mas o que define produ-
tividade? Sob o ponto de 
vista econômico, a produ-
tividade é a eficiência da 
produção de bens ou ser-
viços expressa por alguma 
medida. As medições de 
produtividade são fre-
quentemente expressas 
como uma razão de um 
valor agregado usado em 
um processo de produ-
ção; ou seja, output por 
unidade de input normal-
mente durante um período 
de tempo específico. O 
exemplo mais comum é a 
medida de produtividade 
do trabalho agregado, por 
exemplo, como se vê com 
o PIB por trabalhador. 

A produtividade é um fa-
tor crucial no desempenho 
da produção de empresas 
e nações. O aumento da 
produtividade nacional 
pode elevar os padrões 
de vida porque quanto 
maior for a renda real, 
melhor será a capacida-
de das pessoas poderem 
comprar bens e pagar por 
serviços, desfrutar do la-
zer, melhorar a habitação 
e a Educação e contribuir 
para programas sociais e 
ambientais. O crescimento 
da produtividade também 
torna as empresas mais 
lucrativas. 

Quando  ana l i samos 
nações desenvolvidas e 
nações parecidas com 
a nossa, é espantosa a 
diferença no quesito de 
produtividade. Do ano de 
1980 até 2021, a produti-
vidade da Coreia do Sul 
aumentou em 408%. A 
Estônia, uma antiga nação 
da União Soviética e hoje 
país-membro da União 
Europeia, aumentou em 
248%. Cingapura teve 
um aumento de 199%; já 
os Estados Unidos, 115%. 

Na América Latina, o 
Chile aumentou sua pro-
dutividade em 84%, e a Co-
lômbia, apesar de todos os 
problemas gerados pelas 
guerrilhas, aumentou em 
52%. Aqui no Brasil nossa 
produtividade aumentou 

apenas 5%, o que é um 
dos principais fatores que 
explica nosso subdesen-
volvimento. Isso significa 
que não investimos o 
suficiente em Educação, 
tampouco em ciência, 
muito menos em pesquisa 
e desenvolvimento. Ade-
mais, apenas possuímos 
um arcabouço de leis que 
são contra a inovação. 

Gostaria de dar um 
exemplo usando a Lei 
nº9956/2000, na qual seu 
único artigo reza que “Fica 
proibido o funcionamento 
de bombas de autosservi-
ço (Self Service) operadas 
pelo próprio consumidor 
nos postos de abasteci-
mento de combustíveis, 
isso válido para todo o 
território nacional”. É 
importante frisar que isso 
é uma realidade em todos 
os países desenvolvidos, e 
que a figura do frentista 
hoje é uma profissão sem 
evolução e defasada. 

Essa massa de trabalha-
dores poderia estar sendo 
aproveitada em outros 
setores, e os custos de 
manutenção dos postos de 
gasolina cairiam; ou seja, o 
posto teria uma maior pro-
dutividade e talvez os pro-
prietários acabassem por 
investir em novos postos, 
‘puxando’ toda uma cadeia 
produtiva. Aqueles que 
apoiam essa lei, com a vi-
são de defesa do emprego 
dos frentistas, se mostram 
contra a produtividade e 
ao mesmo tempo também 
são capazes de defender o 
emprego de ascensoristas 
de elevador e datilógrafos, 
profissões que não fazem 
mais sentido e que prati-
camente desapareceram. 

Neste contexto, aqui 
enumero algumas refor-
mas tão necessárias em 
nosso país, tanto a tribu-
tária quanto a da máquina 
pública e principalmente 
aquelas que possam eli-
minar leis e regulamentos 
que em nada contribuem 
na produtividade nacio-
nal, apenas tornando nos-
so país mais burocrático e 
sem eficiência alguma. No 
final, a sensação que nos 
passa é de que as pessoas 
servem ao Estado e não o 
contrário, tornando tudo 
bastante frustrante.

Sinceramente espero 
que possamos aproveitar 
este importante momento 
de mudanças para de fato 
considerarmos a baixa 
produtividade como sendo 
o maior problema de nossa 
nação para efetivamen-
te encontrarmos, como 
sociedade civil e fieis 
representantes, maneiras 
eficazes de avançar; caso 
contrário, o abismo entre 
essas nações e o Brasil 
ficará ainda maior ao longo 
do tempo. 

(*) - É economista e empresário, 
Doutorando em Relações 

Internacionais na Universidade de 
Lisboa, membro da Chatham House 
– The Royal Institute of International 
Affairs e da Associação Portuguesa 

de Ciência Política.

Igor Macedo de Lucena (*) 

News@TI
Office Total lança o conceito de Tecnologia 
por Assinatura

@ A Office Total, empresa provedora de soluções em tecnologia prevê 
fechar o último trimestre de 2021 com previsão anual de 200 milhões de 

reais. A empresa acaba de inaugurar uma nova sede localizada no Brooklin, em 
São Paulo e comemora 26 anos de atuação no mercado nacional. A empresa 
também lança um novo conceito “Tecnologia por Assinatura”, que representa 
de forma clara e objetiva o DNA da companhia: prover tecnologia de forma 
simples, prática e sem burocracia para clientes de todo o país. “Celebramos 
26 anos de história vivenciando marcos importantes na companhia que vão 
impulsionar nosso futuro. Somos líderes de mercado e temos uma visão 
vanguardista para o futuro. Sabemos que para prover tecnologia é preciso 
inovar e se reinventar o tempo todo. O novo conceito “Tecnologia por Assi-
natura” comunica com clareza e objetividade nosso propósito e nossa razão 
de existir”, explica Cristiano Herbert, CEO da Office Total.

Plataforma para especialistas compartilharem 
conhecimento e experiências

@Aprender diretamente com profissionais bem sucedidos é a chave 
para o sucesso no mercado de trabalho. De acordo com o modelo 

da Pirâmide de Aprendizagem desenvolvido pelo National Training 
Laboratory Research Institute em Maine, nos Estados Unidos, o cére-
bro humano é capaz de reter o conhecimento nas seguintes escalas: 
10% do que leu; 20% do que ouviu; 30% do que viu; 50% do que viu 
e ouviu; 70% do que disse em uma conversa/debate; e 90% do que 
vivenciou a partir de sua prática. "Diferente da escola, das faculdades 
ou da maioria dos cursos disponíveis, no 21xp você escolhe com quem 
vai falar, potencializando significativamente a qualidade da conversa, o 
poder de escolha do expert e o assunto a ser discutido está na mão do 
usuário." comenta Gabriel Ayusso, Cofundador e Diretor de Tecnologia 
do 21xp (https://21xp.app/experts/). 

ricardosouza@netjen.com.br

Profissionais de tecnologia 
da informação e soft skills

Embora possa ser traduzida como “habilidades pessoais”, a expressão “soft skills” é amplamente utilizada em nosso 
meio empresarial. 

kentoh_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

As soft skills são, em linhas gerais, 
as habilidades comportamen-
tais que um indivíduo utiliza no 

exercício de suas atividades diárias; 
são relativas à forma com que esse 
indivíduo lida com as pessoas ao seu 
redor.

Embora as habilidades técnicas sejam 
vitais para as carreiras em tecnologia da 
informação, as soft skills são também 
extremamente importantes nessa área, 
onde profissionais precisam ser capazes 
de trabalhar em equipe. de comunicar 
ideias complexas em termos simples e 
de abordagens criativas para impedir 
as ameaças à segurança cibernética, 
por exemplo.

Tem sido muito comum encontrarmos 
profissionais com   muitas habilidades 
técnicas em seus currículos, que co-
nhecem várias linguagens de progra-
mação, metodologias e outras técnicas 
da área, mas também tem sido comum 
encontrarmos profissionais com sólida 

Felizmente, os profissionais podem 
desenvolver soft skills ao longo de suas 
carreiras; inicialmente procurando o 
autoconhecimento e depois buscan-
do aperfeiçoar-se em aspectos como 
trabalho em equipe, comunicação, 
curiosidade, criatividade e iniciativa. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de 
São Paulo, é professor do Programa de Mestrado 

Profissional em Computação Aplicada da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

formação técnica com soft skills não 
suficientes para que atuem de forma 
eficiente.

Soft skills determinam o quão bem 
os profissionais trabalham com outros 
e abordam problemas; boa parte dos 
processos de seleção de pessoal para 
a área testam os candidatos nesse 
sentido.

Nos últimos anos, os ciberataques se tor-
naram algo sobre o qual o público em geral 
está cada vez mais ciente. Entretanto, uma 
percepção ainda existe, certamente fora da 
indústria de TI, de que ciberataques são so-
mente algo que acontece na internet. É dificil 
relacionar e comparar o impacto do cibercrime 
nas suas vítimas – quer seja uma pessoa que 
caiu num golpe online, ou uma companhia que 
foi forçada a pagar um resgate para restaurar 
seus sistemas. Por esta razão, nem sempre 
parece que o cibercrime é visto ou tratado 
como um crime real. 

 
Porém, nós reconhecemos que o cibercri-

me é realmente um crime, mas, para alguns, 
isso pode ser difícil aceitar. A ideia de ficar 
totalmente indignado pelo fato de um hacker 
derrubar a operação de uma empresa multina-
cional poderia parecer forçada. Isso acontece 
possivelmente devido aos esteriótipos que 
muitos criaram que taxam os cibercriminosos 
como simples nerds da ciência da computa-
ção entendiados. É importante considerer 
que a maioria dos ciberataques é trabalho 
de um crime bastante organizado e rico, que 
inclui operações altamente sofisticadas com 
o objetivo de roubar dinheiro da empresa que 
paga seu salário e do Governo que coleta seus 
impostos. Isso te soa como um crime? 

 
Nós somos culpados por acusar a 
vítima? 

O fato é que o cibercrime é um crime real 
e as empresas que caem nesse golpe são suas 
vítimas. Elas sofreram um crime cometido 
contra elas. Entretanto, o grau de solidariedade 
em relação às organizações que sofreram uma 
violação é muito diferente do que teríamos 
com um indivíduo. Se alguém lhe contar que 
foi atacado, que teve suas informações pessoais 
comprometidas e seu dinheiro roubado, sua 
reação natural provavelmente não será dizer 
que a culpa é dela. Em se tratando de ataques 
em ambientes corporativos, que são a origem 
de danos perenes para a imagem das empresas, 
nós tendemos a presumir que elas fizeram algo 
errado e agiram de maneira descuidada. Como 
alguém que trabalha na indústria de proteção 
de dados há mais de 32 anos, eu tenderia a 
concordar com isso. A vasta maioria dos inci-
dentes cibernéticos são evitáveis e, muitas vezes 
são resultado da falha em seguir as melhores 
práticas, da falta de higiene digital, e/ ou de um 
software desatualizado. 

 

No entanto, existe algum outro tipo de crime 
que se concentre quase que exclusivamente 
em culpar a vítima e tão pouco em levar os 
criminosos à justiça? As empresas são vistas 
mais como culpadas do que como vítimas, e é 
aceito que os criminosos não podem ser punidos 
devido à falta de um sistema jurídico global 
acordado. Se um criminoso de outro país viaja 
para os EUA, por exemplo, e comete um crime 
contra uma empresa em território americano, 
há todo um processo diplomático para garantir 
que essa pessoa seja levada à justiça e a vítima 
seja indenizada. Isso simplesmente não é o caso 
quando se trata de ransomware. 

 
A cooperação internacional e intercontinental 

é a única maneira de criar um ambiente no qual 
os riscos são maiores do que as recompensas 
para os ciberataques. Os casos de ransomware 
aceleraram durante a pandemia, aumentando o 
empenho dos líderes governamentais e empre-
sariais para romper o impasse geopolítico que 
permitiu que os cibercriminosos se rebelassem. 
Mas isso não será fácil, e uma solução holística 
viável ainda está longe de acontecer. 

 
Aprenda auto-defesa 

Na ausência de um sistema de justiça que nos 
proteja completamente dos bandidos, o instinto 

de sobrevivência básico exige que aprendamos 
a nos defender. No contexto da cibersegurança, 
isso significa focar em alguns fundamentos. 
Em primeiro lugar, toda empresa precisa de 
um líder de segurança de TI dedicado. Para 
empresas menores, é absolutamente necessário 
ter um recurso focado em segurança cibernéti-
ca e especializado em proteção de dados. Em 
segundo lugar, as empresas precisam de uma 
higiene digital impecável, o que inclui treina-
mento obrigatório para todos os funcionários 
para que eles entendam a quem denunciar 
e por que isso é importante. Quanto mais as 
pessoas concordam com a necessidade de uma 
boa higiene digital, mais alertas e dispostos elas 
ficarão para evitar ataques. 

 
E, finalmente, nunca pague o resgate. As 

organizações que pagam resgates alimen-
tam a percepção de que o pagamento é algo 
fácil. Assim que as empresas pararem de 
pagar resgates, veremos uma redução na 
popularidade do ransomware como técni-
ca de extorsão. Embora as empresas que 
sofrem ataques cibernéticos sejam de fato 
vítimas, elas são responsáveis por proteger 
todos os dados que usam, processam e 
armazenam. Pagar cibercriminosos para 
colocar os sistemas online novamente é 
uma estratégia de defesa insustentável. À 
medida que os Governos se tornam mais 
ativos na tentativa de evitar a disseminação 
de ransomware, podemos ver empresas que 
o fazem investigadas e repreendidas por 
reguladores independentes. 

 
Claramente, lidar com a implacável e 

crescente atividade cibercriminosa contra 
companhias e indivíduos será um esforço in-
ternacional tanto no setor público, quanto no 
privado. Embora seja importante que o crime 
cibernético seja devidamente "criminalizado" 
e que os criminosos sejam levados à justiça, 
as empresas devem compreender a respon-
sabilidade que têm para com seus clientes e 
funcionários para proteger todos os dados 
em sua jurisdição. Isso só pode ser feito com 
a implementação de uma estratégia de prote-
ção de dados moderna que combine defesas 
eficazes de segurança cibernética de linha de 
frente com uma abordagem abrangente para 
backup de dados e recuperação de desastres.

(Fonte: Dave Russell é VP,  
Enterprise Strategy, da Veeam).

Criminalizar o cibercrime e aumentar o risco dos ciberataques 

Dave Russell, VP,  
Enterprise Strategy, da Veeam
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Crise energética: como
o setor industrial deve 

se preparar 

Em 2021, chegamos 
muito próximos 
de consequências 
drásticas com 
relação à escassez 
de energia elétrica, 
como aconteceu no 
ano de 2001

Embora o mês de 
novembro seja um 
momento em que 

os reservatórios come-
çam a retomar o volume 
necessário de água e nos 
distanciamos de possíveis 
racionamentos e apagões, 
a crise energética no Brasil 
é um tema que segue como 
pauta prioritária, especial-
mente no setor industrial. 

Nesse sentido, entender 
seus impactos, desafios e 
como o mercado industrial 
pode superá-los é funda-
mental para transpor esse 
obstáculo e projetarmos 
um futuro promissor no 
que se refere à produção 
e consumo de energia. A 
crise energética no Brasil 
se deve, principalmente, 
aos efeitos climáticos e à 
falta de chuvas, uma vez 
que 65,2% da eletricidade 
no país é produzida a partir 
de hidrelétricas, de acordo 
com o Balanço Energético 
Nacional 2021, da Empresa 
de Pesquisa Energética 
(EPE). 

Neste sentido, mais do 
que encontrar alternativas 
para driblar momentane-
amente esse problema, é 
fundamental investir em 
soluções a longo prazo. 
Para a indústria, a crise 
energética no Brasil traz 
fortes incertezas e dificul-
dade para planejar o futuro. 
Eleva custos de produção e, 
consequentemente, o valor 
do produto final, o que afeta 
diretamente o mercado, 
bem como a cadeia econô-
mica como um todo. 

De acordo com a CNI 
(Confederação Nacional 
das Indústrias), na passa-
gem de agosto para setem-
bro de 2021, o alto custo 
da energia elétrica ganhou 

espaço entre os desafios 
apontados pelas empre-
sas. Entre as companhias 
consultadas pela entidade, 
24,7% apontaram a falta 
ou o alto custo de energia 
elétrica como a principal 
dificuldade das empresas.

Neste sentido, buscar 
fontes alternativas e adotar 
uma postura autossusten-
tável torna as indústrias 
mais independentes e me-
nos vulneráveis a esses 
fatores externos. É impor-
tante usar os momentos de 
crise como lição e buscar 
outras opções, de forma 
a estar preparado para o 
futuro. A Termomecanica, 
por exemplo, é uma empre-
sa engajada com questões 
sustentáveis e certificada 
com a ISO 50001, pelo sis-
tema de gestão energética. 

Com o agravamento da 
crise, neste ano, a com-
panhia lançou campanhas 
internas de conscientização 
de uso de energia e água 
e ainda intensificou ações 
para auxiliar a redução de 
energia nos processos de 
produção. A companhia dis-
põe de tecnologias, como 
por exemplo a adequação 
dos fornos para funciona-
mento através do gás na-
tural, prevenindo rupturas 
no processo produtivo, con-
tudo, o bom planejamento 
evitou a necessidade de 
utilização dessa alternativa.     

No Brasil a energia eólica 
alcançou a terceira coloca-
ção no ranking de matrizes 
que mais produzem ele-
tricidade, ultrapassando, 
justamente o gás natural.  
Além da fabricação de equi-
pamentos mais eficientes, a 
utilização de fontes alterna-
tivas de energia renovável 
como solar e eólica, são 
tendências promissoras 
para o futuro do setor, que 
se tornam, a cada dia mais, 
um caminho sem volta para 
um futuro mais consciente 
e sustentável.

(*) - É Diretor Geral da 
Termomecanica, empresa líder na 

transformação de cobre e suas ligas.

Luiz Henrique Caveagna (*)

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

D – Empreendedorismo em Marcenaria
O Leo Social, OSCIP sem fins lucrativos, que promove cursos de formação 
em marcenaria para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade, 
mantida pela Leo Madeiras, disponibiliza aos profissionais da marcena-
ria o “Trilha Básica do Empreendedor”, curso 100% online e gratuito. 
Composto por nove módulos de nível básico, o curso objetiva preparar os 
marceneiros. Com um conteúdo programático que inclui planejamento, 
definição de objetivos, propósito, finanças, precificação, experiência do 
consumidor, mídias digitais, dentre outros, o curso também pode ser 
feito por profissionais de outras áreas. O programa foi desenvolvido pelo 
Leo Social em parceria com Anderson Rios Consultoria, Empreende Aí, 
Plataforma Gabster e Promob. Mais informações e inscrições (https://
leosocial.org.br/trilha-basica-do-empreendedor/).

E - Novos Empreendimentos 
O Brasil ganhou 383.096 novas empresas no mês de agosto, de acordo 
com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. Este é 
o maior número da série histórica iniciada em 2010. A quantidade aponta 
um crescimento de 17,7% na comparação com mesmo período do ano 
anterior (14,5%) quando registrou um total de 325.447. Com relação ao 
segmento que mais teve empresas criadas, o setor de Serviços continua 
sendo o que mais cresce (252.349), seguido pelo Comércio, com 96.781 
e Indústrias, com 28.947 novos empreendimentos. Na variação anual 
houve queda de 6,2% no segmento de Empresa Individual, quando o 
empreendedor atua sem sócios. Já entre os MEIs, houve aumento de 
17,8% e nas Sociedades Limitadas a alta foi de 35,6%. 

F - Formação de Desenvolvedores
Protagonista no mercado de soluções em pagamentos, o Ebanx tem 
exponenciado sua atuação em tecnologia para além da experiência do 
consumidor e de empresas de comércio digital. A fintech unicórnio vem 
aproveitando sua expertise em tech para também facilitar o acesso de 
novos profissionais a este mercado. Seguindo este objetivo, acaba de 
lançar o Códigos do Amanhã, curso totalmente gratuito para formação 
na área de programação, dirigido a pessoas em situação de vulnerabili-
dade social. O programa oferece 50 vagas, conta com a metodologia da 
Resilia Educação e será realizado nos formatos online e presencial. As 
inscrições já estão abertas em: (https://codigosdoamanha.ebanx.com/). 

A - Aulas de TI
O mercado de tecnologia não para de crescer. A expectativa é de 
que entre 2021 e 2025, mais de 700 mil vagas sejam abertas. É o que 
aponta a pesquisa realizada pela Brasscom. O estudo mostra ainda que 
apenas 53 mil pessoas se formam anualmente em cursos com perfil 
tecnológico. O programa da Kenzie Academy, escola de programação, 
oferta ensino de qualidade para quem deseja trabalhar na área, e abre 
mais uma edição do curso que oferece formação nas linguagens HTML, 
CSS3, JavaScript, além de  ferramentas como CodePen, Codewars, por 
Gitlab/Github e lógica de programação. São 50 mil vagas, totalmente 
gratuitas  para a formação de 30 horas, com duração de 1 semana e 
mais de dez horas de aulas ao vivo. Saiba mais em: (https://vouserdev.
kenzie.com.br/).

B - Melhores ONGs 
O resultado oficial do Prêmio Melhores ONGs 2021 acontece ama-
nhã (9), às 18h, com transmissão pelo youtube do Canal Futura. Os 
nomes das 100 organizações que mais se destacaram em 2021 já são 
públicos, mas é durante o evento que serão conhecidas as melhores 
por área de atuação, as 10 melhores de pequeno porte e a melhor 
entre todas. Entre as novidades deste ano estão o reconhecimento 
da melhor organização de cada estado e também da ONG que levar 
a maior torcida para a cerimônia. O evento é realizado pelo O Mundo 
que Queremos, pelo Instituto Doar e pelo Ambev VOA, com apoio de 
pesquisadores da FGV, do Instituto Humanize, da Fundação Toyota 
do Brasil e do Canal Futura. 

C - Opção de Aposta 
A modalidade lotérica Timemania passa a oferecer a opção de apostas 
por Bolão Caixa. Agora, é possível reunir até nove pessoas em uma 
aposta com mais jogos e/ou mais números, aumentando assim as 
chances de ganhar. Basta pedir diretamente ao atendente da lotérica, 
escolhendo os números, o Time do Coração e a quantidade de cotas. 
Na Timemania, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não 
pode ser inferior a R$ 3. É possível realizar um bolão de no mínimo 
duas e no máximo nove cotas. O valor máximo da aposta é de R$ 
45. Também a Timemania tem alteração no número de Teimosinhas 
permitidas. Antes, era possível repetir a mesma aposta em até mais 
três concursos. Agora, o mesmo palpite pode ser replicado em até 
12 concursos consecutivos. 

G - Lideranças Femininas
O Arena Hub anuncia o ‘Desafio Like a Woman’. A iniciativa conta com 
o apoio e expertise de executivas da EY e do Sebrae e é direcionada a 
startups que têm mulheres como fundadoras, CEOs ou outras posições 
de gestão e liderança. Com isso, será possível conhecer novas ideias que 
solucionem problemas da indústria do esporte e entretenimento, além de 
incentivar novos negócios entre o ecossistema. O objetivo é potencializar 
a indústria esportiva, ampliar a visibilidade de negócios comandados por 
mulheres e gerar novas oportunidades. As inscrições são gratuitas  e três 
startups serão ganhadoras de um conjunto de prêmios importantes para 
impulsionar seus projetos. Os detalhes do edital podem ser conferidos 
no site (https://www.arenahub.com.br/likeawoman).

H - Casa e Construção 
A rede de Lojas Quero-Quero acaba de abrir sua primeira unidade no 
Estado de São Paulo. A loja fica na cidade de Oswaldo Cruz, na região 
Oeste do Estado, perto de Presidente Prudente. Nos próximos meses, 
a Lojas Quero-Quero prevê inaugurar mais três lojas em São Paulo. A 
entrada no mercado paulista marca um ano em que a Quero-Quero 
acelerou sua expansão, por meio de novas lojas nos três Estados do Sul 
do Brasil e, também, pela entrada em Mato Grosso do Sul, onde a rede 
já conta com duas filiais, nas cidades de Eldorado e Mundo Novo. Já é a  
rede de casa e construção com mais lojas no Brasil. Este ano, passou a 
marca de 400 lojas e já conta com 457 unidades. Para 2022, a rede segue 
com seu plano de expansão e, em breve, deve ultrapassar as 500 lojas.

I - Renegociação de Dívidas
Até o próximo dia 17, o Banco do Brasil promove um mutirão de renego-
ciação. Neste período, o BB disponibiliza condições especiais que incluem 
descontos de até 95%, para liquidação à vista de dívidas vencidas. Também 
estão disponíveis descontos nas taxas de juros e prazo de até 100 meses 
para renegociação a prazo de operações vencidas. As condições estão 
disponíveis para mais de 3,5 milhões de clientes pessoa física, produtor 
rural e pessoa jurídica, que possuam dívidas inadimplidas oriundas de 
operações de crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial e ou-
tras. Os clientes podem acessar as agências do Banco para renegociar 
suas dívidas e também os canais digitais: internet, App, WhatsApp (61 
4004-0001) e pela Central de Atendimento (4004-001 / 0800 729 0001). 

J - Ecossistema de Finanças
O CFO do Mercado Livre Brasil, Tiago Azevedo, conquistou o Prêmio Equili-
brista, concedido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São 
Paulo (IBEF-SP). A premiação avalia o profissional que mais se destacou 
no ecossistema de finanças durante o ano. A cerimônia de premiação será 
realizada amanhã  (9), por meio do canal do IBEF-SP no YouTube. Tiago 
Azevedo ocupou o cargo de CFO da Hershey Brasil e América do Sul por 
dois anos e também atuou na Unilever, por 13 anos. Outros dois executivos 
foram finalistas do Prêmio Equilibrista: o Vice-Presidente Financeiro e 
Diretor de Relações com Investidores da Azul Linhas Aéreas, Alexandre 
Malfitani, e o CFO da Rede D’Or São Luiz, Otávio Lazcano. 

IGP-DI teve 
queda de 
preços de 0,58% 
em novembro

O Índice Geral de Pre-
ços–Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
registrou deflação (queda 
de preços) de 0,58% em 
novembro. Em outubro, ele 
teve inflação de 1,60%. Em 
novembro do ano passado, 
a alta de preços havia sido 
de 2,64%. 

Com o resultado de no-
vembro, o IGP-DI acumula  
inflação de 16,28% no ano 
e de 17,16% em 12 meses. 
A queda da taxa de outubro 
para novembro deste ano 
foi puxada principalmente 
pelos preços no atacado, me-
didos pelo Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA). O 
subíndice teve deflação de 
1,16% em novembro, ante 
uma inflação de 1,90% em 
outubro.

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC) 
também teve queda, mas 
continuou registrando in-
flação ao passar de 0,86% 
para 0,67%. Por outro lado, 
o Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede o 
varejo, teve alta ao passar 
de 0,77% em outubro para 
1,08% em novembro (ABr).

Com o avanço na imuni-
zação dos brasileiros 
contra a doença, nove 

estados já ultrapassaram 
essa marca. Entre os estados 
que mais aplicaram a primei-
ra dose do imunizante estão 
Santa Catarina, Roraima, 
Espírito Santo, Minas Gerais, 
Paraíba, Piauí, Paraná, Rio 
Grande do Sul e São Paulo.

Para o secretário-executi-
vo do Ministério da Saúde, 
Rodrigo Cruz, isso se deve 
à política do governo em 
adquirir, logo no início, mais 
de 550 milhões de doses de 
vacina contra a Covid-19. 
Dessas, mais de 378 milhões 
já foram distribuídas e 314 
milhões foram aplicadas, 
graças a um forte programa 
de imunização.

Para 2022, mais de 354 milhões de doses estão garantidas para 
dar continuidade à campanha no próximo ano.
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A fatia que os bilionários 
detêm da riqueza global 
das famílias aumentou de 
maneira recorde durante a 
pandemia da Covid-19. Os 
milionários também saem 
da crise na frente, revelou 
estudo divulgado ontem (7). 
Produzido por uma rede de 
cientistas sociais, o Relatório 
da Desigualdade Mundial 
estimou que neste ano os 
bilionários possuem cole-
tivamente 3,5% da riqueza 
global das famílias. O índice 
é superior aos pouco mais 
de 2% vistos no início da 
doença, no começo de 2020.

“A crise da Covid exacer-
ba as desigualdades entre 
os muito ricos e o resto da 
população”, disse o autor 
principal, Lucas Chancel. 
Ele ressaltou que econo-
mias ricas usaram um apoio 
fiscal maciço para mitigar 
os aumentos de pobreza 
acentuados vistos em ou-
tras partes. O relatório se 
valeu de uma variedade de 
pesquisas especializadas e 

O relatório se valeu de uma variedade de pesquisas 
especializadas e dados de domínio público.

Brasil supera marca de 90% da 
população-alvo vacinada com a 1ª dose
A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 do Brasil ultrapassou a marca de 90% da população-alvo 
com a primeira dose da vacina

capaz de implementar e 
colocar em prática uma 
campanha de vacinação tão 
importante e significativa”, 
disse.

De acordo com o minis-
tério, “das mais de 314,1 
milhões de doses de vacinas 
contra a Covid-19 aplicadas, 
159,5 milhões de brasileiros 
iniciaram o ciclo vacinal e 
140,5 milhões completaram 
o esquema com a segunda 
dose ou dose única do imuni-
zante. Com o envio de doses 
de reforço, 14,1 milhões de 
brasileiros já reforçaram a 
imunidade com a dose adi-
cional ou de reforço. Para 
2022, mais de 354 milhões de 
doses estão garantidas para 
dar continuidade à campa-
nha no próximo ano” (ABr).

“Nós temos um Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), que é forte e reali-
za hoje uma das maiores 
campanhas de vacinação 
da história do Brasil. Se 

juntarmos os outros agentes 
imunizantes do Calendário 
de Vacinação, ao todo, são 
quase 1 bilhão de doses de 
vacina. Isso só demonstra 
que o SUS é forte, que foi 

Estudo mostra que pandemia 
aumentou fatia que super-ricos detêm

dados de domínio público. 
O prefácio foi escrito por 
Abhijit Banerjee e Esther 
Duflo, economistas radica-
dos nos Estados Unidos e 
dois integrantes do trio que 
recebeu um Premio Nobel 
por seu trabalho sobre a 
pobreza em 2019.

“Como a riqueza é uma 
grande fonte de ganhos eco-
nômicos futuros e, cada vez 
mais, de poder e influência, 
isto é um presságio para 
aumentos adicionais da desi-

gualdade”, escreveram eles 
sobre o que classificaram 
como uma “concentração 
extrema de poder eco-
nômico nas mãos de uma 
minoria muito pequena de 
super-ricos”. As conclusões 
confirmam uma série de es-
tudos existentes, “listas de 
ricos” e outros indícios que 
apontam para um aumento 
das desigualdades em ques-
tões de saúde, sociais, de 
gênero e de raça durante 
a pandemia (ABr).
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Crescimento de 2021 
deve configurar mais 
um voo de galinha

2021 tem sido um ano 
errático, que começou 
com a esperança 
de que o pior havia 
ficado para trás, e 
ignorando segunda 
onda de contágio 
entre fevereiro e 
março

Já em meados do ano, 
parecia não haver tem-
po ruim para atividade 

econômica. O governo se 
vangloriava e a recuperação 
econômica foi um devaneio 
rápido. O terceiro trimes-
tre já foi chancelado por 
incertezas, seja no cenário 
internacional com a che-
gada de outra variante (a 
delta), seja pelo “balança 
mas não cai” da China com 
o caso da empresa do setor 
imobiliário, a Evergrande, 
seja pelas condições fiscais 
locais que escancararam a 
má administração do país. 

Vejam, um bom desem-
penho econômico passa em 
boa medida pela confiança 
dos agentes, afinal as deci-
sões de investir, contratar, 
tomar crédito ou consumir 
estão intimamente ligadas 
ao quão confortável estamos 
com a conjuntura econômi-
ca. E aí é a questão: nossa 
conjuntura econômica foi 
machucada várias vezes, 
não só pela pandemia, mas 
principalmente pelas deci-
sões locais com destaque 
para os discursos errados 
e desafetos das autoridades 
brasileiras.

A conclusão pode ser vista 
em números. No último dia 
2, o IBGE divulgou o PIB 
do terceiro trimestre, que, 
dado o quadro descrito 
acima, apresentou ligeira 
queda de -0,1% em relação 
ao segundo trimestre, com 
queda em segmentos impor-
tantes, como agropecuária, e 
estabilidade da indústria. Do 
lado da demanda, o pior de-
sempenho veio justamente 
do item em que temos mais 
carência: investimentos. 

E mais, o IBGE também 
trouxe a revisão para baixo 
dos dados do segundo tri-
mestre (mostrando queda 
de 0,4% em relação ao tri-
mestre anterior), sugerindo 
que, no ano até então “bom-
bado” pelos olhos de al-
guns governantes, tivemos 

recessão técnica! Apenas 
lembrando, recessão técni-
ca ocorre quando temos dois 
trimestres consecutivos de 
retração do PIB.

Para não trazer só notí-
cias desagradáveis, o PIB 
também mostrou uma face 
positiva, vinda de serviços, 
motivada ainda pelo consu-
mo das famílias. Acredito 
que esse movimento se deve 
à nossa atual política fiscal 
expansiva, o que por sinal 
tem mantido a inflação em 
dois dígitos. Ou seja, até o 
que pode ser bom, não é 
tanto assim. Mesmo porque 
esse movimento sugere 
ainda mais aumentos nas 
taxas de juros, que por sua 
vez minam a recuperação 
econômica a seguir.

Olhando para frente, a 
conjuntura pior deve conti-
nuar pesando na confiança. 
Pois enquanto fomos mono-
temáticos em pandemia por 
quase dois anos, em 2022, 
seremos monotemáticos 
em eleições. Tudo será ao 
redor da decisão das urnas 
em outubro. É impossível 
adivinhar o que vai aconte-
cer, quem vai ganhar, mas 
sabemos que as eleições 
presidenciais por si só, his-
toricamente, já geram muita 
incerteza. Incerteza tende a 
congelar crescimento eco-
nômico, ainda mais em um 
ciclo de aperto monetário.

Adicionalmente, a popula-
ridade do presidente atual já 
não está lá tão boa. Conside-
rando seu perfil, e o fato de 
que hoje ele enfrenta uma 
rejeição de cerca de 60%, 
é bastante factível esperar 
medidas populistas para 
conseguir ser reeleito num 
ambiente fiscal fragilizado.

Finalmente, em anos elei-
torais, o Congresso foca suas 
energias nas articulações e 
votos (leia-se sem espaço 
para reformas). Portanto, 
esses são anos com cresci-
mento mais modesto. Essa 
combinação joga ainda mais 
para baixo as expectativas 
de crescimento econômico 
(ou seria gera mais força 
para recessão econômica?). 

Com isso, o crescimento a 
ser visto no acumulado de 
2021 deve configurar ape-
nas mais um voo de galinha 
na história brasileira.

(*) - É Economista-chefe do Banco 
Ourinvest.

Fernanda Consorte (*)
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Com a publicação do decre-
to nº 10.854, que simplifica 
diversas normas trabalhistas, 
empresas e trabalhadores se 
viram cercados em meio a 
dúvidas sobre as novas regras, 
sobretudo no que diz respeito 
à oferta de benefícios de ali-
mentação. 

De acordo com Luiz Antonio 
dos Santos Junior, sócio da área 
trabalhista do Veirano Advo-
gados, a principal alteração 
está na flexibilização do uso do 
vale-alimentação. 

“Na prática, a medida torna 
o benefício menos restritivo, 
possibilitando ampliar sua uti-
lização para além de uma rede 
fechada de estabelecimentos 
conveniados. O trabalhador 
terá mais opções onde usar 
o vale como moeda de paga-
mento”, comenta. “Uma das 

Tanto o vale-alimentação como o vale-refeição são obrigações 
das empresas registradas no Programa de Alimentação ao 

Trabalhador (PAT).

A pandemia trouxe uma série de desafios para a hu-
manidade, e nas relações de trabalho não foi diferente. 
Diante de um novo modelo de trabalho, o psicológico dos 
colaboradores foi uma das preocupações dos gestores. E, 
para manter a saúde mental em dia, esse ano e meio de 
trabalho remoto exigiu das lideranças e dos profissionais 
de RH a criação de soluções criativas, que pudessem 
proporcionar momentos de interação, mesmo em meio a 
uma realidade de perdas e incertezas quanto ao futuro. 

“A mudança radical para um ambiente de trabalho des-
centralizado e digital acelerou soluções que suportem a 
cultura corporativa e o bem-estar dos funcionários, que 
são fundamentais para a produtividade de forma con-
tinuada. Durante estes últimos 18 meses, procuramos 
oferecer novas experiências, incentivos e aprendizados, 
como forma de minimizar o efeito negativo relacionado à 
pandemia”, destaca Ana Paula Aukar, diretora de operações 
da Eppendorf do Brasil, empresa alemã de Life Science 
especializada em soluções para laboratórios. 

Pensando nisso, Ana Paula e os gestores da Eppendorf 
promoveram, durante todo o tempo, encontros virtuais 
que ofereciam, muito mais que momentos de bate-papo, 
pontos de apoio emocional aos colaboradores. Outra ini-
ciativa da empresa foi a criação do primeiro concurso de 
fotografia mobile. O objetivo é fazer com que todos agucem 
um olhar fotográfico, buscando uma outra perspectiva em 
meio a toda a situação que estamos vivendo. 

Todos os trabalhadores foram convidados a participar e, 
antes de darem os cliques, tiveram um treinamento com 
a fotógrafa Marina de Almeida Prado. Cada concorrente 
poderia inscrever três fotos, coloridas ou em preto e 
branco, e um moderador as apresentou à banca, composta 
por quatro jurados, que, por sua vez, avaliaram as fotos no 
formato “às cegas”, sem saber o autor da imagem. 

“Todos sabem da minha paixão por fotografia, e nesse 

Novas experiências, incentivos e aprendizados, como forma de 
minimizar o efeito negativo relacionado à pandemia.

É hora da retomada, 
com aumento nos lu-
cros e na geração de 

empregos no setor. Segundo 
a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) as vendas 
neste Natal devem movi-
mentar cerca de R$ 34,3 bi-
lhões no comércio varejista. 
Esse montante representa 
um aumento de 4,3% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado.

Após quase dois anos atí-
picos, a expectativa de cres-
cimento reflete também na 
contratação de funcionários 
temporários. A CNC estima 
que 73,1 mil trabalhadores 
sejam contratados pelo 
comércio para o período de 
Natal, um volume que repre-
senta quase 10% a mais do 
que em 2020, quando 66,7 
mil empregos temporários 
foram criados no Brasil. Os 
setores que mais devem em-
pregar novos trabalhadores 
nesta época são o de vestu-
ário e o de supermercados. 
Cerca de 27% desses tempo-
rários poderão ser efetivados 
após as festividades. Nos 
últimos anos, o índice esteve 
em 15%.

Se as tendências apon-
tam um Natal mais farto 
no comércio, a fase de 
planejamento por parte 
dos lojistas já começou. A 
principal preocupação está 
em atrair o cliente e traçar 
uma estratégia que funcione 

Após quase dois anos atípicos, a expectativa de crescimento 
reflete também na contratação de funcionários temporários.

Quais são as melhores estratégias 
comerciais para este Natal?

O Natal de 2020 ficou marcado pelas vendas abaixo do esperado, em função das incertezas econômicas 
e sanitárias trazidas pela pandemia. Para 2021, a expectativa do comércio é reverter este cenário
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Instagram e TikTok são fer-
ramentas que auxiliam na 
venda e na divulgação dos 
produtos. 

Essas vitrines são muito 
usadas atualmente e podem 
atrair um público novo para 
o negócio. A sugestão do 
Sebrae é publicar fotos e ví-
deos dos produtos e realizar 
ações nas redes sociais, onde 
também é possível dar dicas 
de presentes e promover 
sorteios entre os seguidores. 
O serviço aconselha reservar 
uma parte do orçamento 
com publicidade para criar 
anúncios pagos nas redes 
sociais.

Promoções também po-
dem ser feitas no Natal. 
Oferecer frete grátis para 
compras acima de determi-
nado valor ou outras formas 
de redução de preço, como 
um cupom de desconto da 
Netshoes, tende a atrair 
mais clientes e a subir o 
ticket médio de vendas. 
Ações personalizadas na 
internet, com a criação de 
e-mail marketing, ajudam a 
fidelizar o comprador e tam-
bém a passar informações 
detalhadas em primeira mão. 
Neste caso, vale oferecer 
condições especiais e pro-
moções exclusivas a quem 
for cadastrado na base de 
contatos da loja. - Fonte e  
mais informações: (www.
expertamedia.com.br).

para aumentar as vendas. O 
investimento na decoração 
da loja é um primeiro passo, 
tanto nas vitrines como no 
ambiente interno. Datas co-
memorativas atraem mais os 
consumidores, especialmen-
te o Natal, principal época 
do ano para presentear e 
confraternizar com parentes 
e amigos.

A orientação do Sebrae 
é, no caso de loja física, in-
cluir decorações natalinas 
na fachada, na vitrine e nas 
prateleiras. O comércio en-
feitado tende a cativar mais o 
cliente, sendo um diferencial 
em relação ao concorrente 
que não se preocupa com 
o visual merchandising. A 
decoração pode ser a mais 
tradicional ou inovadora e 
criativa, desde que adequada 
à identidade da marca. 

O funcionamento da loja 

também requer planejamen-
to, para reduzir o tempo de 
atendimento e a fila do caixa. 
Em dias de maior movimen-
to, como finais de semana ou 
na véspera do Natal, o ideal 
é criar um esquema para 
não desagradar o público. O 
Sebrae reforça que os cuida-
dos com a biossegurança de 
clientes e vendedores devem 
ser mantidos.

Além da preocupação com 
o bem-estar do comprador, o 
lojista deve se atentar para a 
motivação dos vendedores. 
Oferecer comissão extra e 
bonificação ajuda a estimular 
a equipe. Investir no treina-
mento, capacitando os fun-
cionários sobre os produtos 
oferecidos, pode contribuir 
para vendas mais assertivas. 
Mesmo que a loja seja física e 
não possua e-commerce, de-
ve-se apostar em estratégias 

Do totalmente presencial ao definitivamente 
remoto: o desafio do recomeço

concurso eu aprendi muito com cada participante e os 
convidados da banca. Muito legal o desafio desde a ideia 
do concurso, passando pela organização, execução e re-
sultados finais. Já estou ansioso para a segunda edição”, 
afirmou Yago Sousa, organizador e moderador do concurso. 
Trinta e uma pessoas estão concorrendo a três prêmios. 
O resultado será divulgado no próximo dia 17. 

Atualmente, a Eppendorf vem retomando, aos poucos, 
o trabalho presencial, mas Ana Paula vê o trabalho híbri-
do (semipresencial) como um “caminho sem volta” na 
empresa. Os contratos de trabalho dos colaboradores, 
inclusive, já foram atualizados para a nova rotina, basea-
da em comunicação, motivação e comprometimento dos 
líderes e colaboradores. “Acreditamos em um modelo de 
negócio próspero, para a empresa e para os colaboradores, 
em que a confiança tem impacto direto na produtividade e 
no engajamento”, afirma Ana Paula. Fonte: (https://www.
eppendorf.com/BR-pt/).
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Vale-alimentação: entenda as novas regras do benefício
preocupações sobre essa nova 
regra é o aumento na prática de 
venda do benefício, ação que é 
considerada crime”, completa. 

Para Filipe Richter, sócio da 
área tributária do Veirano, exis-
te uma outra preocupação: de 
que o valor do vale seja usado 
para outros fins, tornando um 
complemento do salário. Isso 
influenciaria no cálculo do im-
posto a ser pago pelas empresas 
e pelo trabalhador. “A reforma 
trabalhista resolveu a questão, 
afastando a alimentação da 
base, exceto se o pagamento 
for em dinheiro”, explica. 

Outra mudança, diretamente 
ligada às empresas, está no fato 
das companhias, ao contratar 
um fornecedor do benefício, 
não poderem receber descon-
tos no valor contratado, prazos 
que descaracterizem a natureza 

contratação, se tem desconto 
no momento da compra, ana-
lisar a jurisprudência sobre o 
tema e a posição do Fisco sobre 
o assunto”, finaliza. Mesmo com 
a nova regra sobre o desconto 
para a contratação, o decreto 
não modifica a oferta dos be-
nefícios. 

Tanto o vale-alimentação 
como o vale-refeição são obriga-
ções das empresas registradas 
no Programa de Alimentação 
ao Trabalhador (PAT) ou por 
acordos feitos com entidades 
sindicais. De acordo com a 
medida, as empresas terão 18 
meses para adequar os contra-
tos e a oferta dos benefícios 
para as novas regras. 

Por fim, o Decreto trouxe 
outra questão polêmica: restri-
ções nas regras de dedutibilida-
de do PAT da base de cálculo 

do IRPJ. 
Agora, a pessoa jurídica po-

derá realizar a dedução desse 
incentivo somente em relação 
a valores pagos a título de ali-
mentação para os trabalhado-
res que recebam até 5 (cinco) 
salários-mínimos. Além disso, 
a dedução deverá abranger 
apenas a parcela do benefício 
que corresponder ao valor de, 
no máximo, um salário-mínimo. 

Com a nova regra, limita-se 
mais a dedutibilidade do PAT, 
o que aumenta o valor da renda 
para fins de recolhimento do 
IRPJ. Por esse motivo, Richter 
entende que “os contribuintes 
podem questionar a norma com 
base em diversos argumentos 
e várias empresas estão ajui-
zando ação”. - Fonte e outras 
informações: (www.veirano.
com.br).

pré-paga dos valores ou outros 
benefícios e verbas. Richter 
recomenda que as empresas 
tomem cuidado no momento 
da contratação de benefícios, 
para que não sejam prejudi-
cadas em caso de fiscalização, 

com autuações e multas por 
irregularidades. 

“As empresas precisam tomar 
cuidado na hora de contratar 
esses cartões. É importante 
atentar qual é o tipo de bene-
fício, quais são as condições de 
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas
de Gatroenterologia e Outras Especialidades

CNPJ/MF Nº 61.442.117/0001-10
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária 

Ficam convocados os senhores associados do INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTU-
DOS E PESQUISAS DE GASTROENTEROLOGIA E OUTRAS ESPECIALIDADES (IBE-
PEGE) a comparecerem no dia 15 de dezembro de 2021, às 13h30, na Rua Silvia, 276 – 20º 
andar, no bairro da Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da Assem-
bléia Geral Ordinária, a fim de reunidos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Lei-
tura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2) Exame, discus-
são e aprovação das Contas e Balanço 2020; 3) Outros Assuntos de Interesse do Instituto. 
São Paulo, 03 de dezembro de 2021. Fernando José Moredo - Presidente da Assembléia.

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 11 horas, na sede social do BANCO BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condo-
mínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais 
de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 31 de março, 01 e 06 de abril de 2021 e no jornal Empresas & Negócios de São Paulo, jornal de 
grande circulação na localidade em que está situada a sede da Companhia, nas edições dos dias 31 de março, 01 e 06 de abril de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, 
em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 91,43% das ações ordinárias e 45,33% das ações preferenciais sem direito a voto de emissão da Companhia. 3. 
Mesa: Os trabalhos da Assembleia foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, que convidou a Sra. Luciana Buchmann Freire para secretariar os trabalhos. 4. Ata em forma su-
mária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: 5.1. reforma parcial do artigo 2º do Estatuto So-
cial da Companhia, a fi m de alterar o endereço da sede social da Companhia para Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, 
parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Concei-
ção, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; 5.2. reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representa-
tivas do capital social da Companhia, em decorrência do cancelamento de 8.242.120 (oito milhões, duzentas e quarenta e duas mil e cento e vinte) ações preferenciais de emissão da 
Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de março de 2021; 5.3. reforma parcial do artigo 33, parágrafo 
primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria para 5 (cinco) anos; e 5.4. consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia, caso aprovadas as reformas mencionadas acima. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer 
restrições ou reservas o que segue: 6.1. Aprovar por 364.546.544 votos a favor a reforma parcial do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar o endereço da sede 
social da Companhia para Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 
03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Em ra-
zão da deliberação ora aprovada, artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2. A Companhia tem sede e foro na Avenida Presiden-
te Juscelino Kubitschek, nº 1830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, 
bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, a critério e por deliberação do Conselho de 
Administração, e mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências,  liais, sucur-
sais ou correspondentes.”. 6.2. Aprovar por 364.546.544 votos a favor, a reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade 
de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência do cancelamento de 8.242.120 (oito milhões, duzentas e quarenta e duas mil e cento e vinte) ações preferen-
ciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de março de 2021. Em razão da deliberação 
ora aprovada, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda cor-
rente nacional, é de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), dividido em 
(i) 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; e (ii) 183.225.057 (cento e oitenta e três mi-
lhões, duzentas e vinte e cinco mil e cinquenta e sete) ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: Cada ação ordinária dará di-
reito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo: As preferências e vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) priorida-
de em relação às ações ordinárias no reembolso do capital, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio; (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições com as 
ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle estabelecida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações 
ordinárias. Parágrafo Terceiro: Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação 
ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos e aceitos 
pela Diretoria deverão ser homologados na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a aprovação da conversão pela Diretoria.”. 6.3. Aprovar por 
364.546.544 votos a favor a reforma parcial do artigo 33, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Audi-
toria para 5 (cinco) anos. Em razão da deliberação ora aprovada, artigo 33 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 33. A avaliação sobre 
a e ciência e con abilidade do Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da conformidade das operações e negócios da Companhia com 
os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Companhia, a supervisão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo 
Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes. Parágrafo Primeiro: O Comitê de Au-
ditoria será constituído por, no mínimo, 3 (três) membros, com mandato  xo de 5 (cinco) anos, eleitos pelo Conselho de Administração, na forma disposta no artigo 13, inciso I, da Re-
solução nº 3.198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê e o membro Especialista. O mandato dos mem-
bros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Parágrafo Segundo: Dentre os membros do Comitê, pelo 
menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. Parágrafo Terceiro: O Conselho de 
Administração poderá, a seu critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. Parágrafo Quarto: Constitui também atribuição do 
Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e co-
locadas à disposição da Companhia. Parágrafo Quinto: O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e 
com a Auditoria Interna, para veri car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em 
atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, de-
monstrações  nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos efetua-
dos pelas Auditorias Independente e Interna. Parágrafo Sexto: O Conselho de Administração de nirá a verba destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observa-
dos os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento 
de suas atribuições. Parágrafo Sétimo: Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da Companhia ou de suas empresas ligadas que não 
seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. Parágrafo Oitavo: Sendo o membro do Comitê de Auditoria também integrante do Conselho de Administração 
da instituição ou de qualquer das empresas integrantes do conglomerado BMG ou de suas coligadas,  ca facultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois cargos. Parágra-
fo Nono: O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao  nal de cada exercício social, relatório sobre o acompanhamento das atividades relacionadas com as Auditorias Independente e In-
terna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos, encaminhando cópia ao Conselho de Administração e mantendo-o à disposição do Bacen pelo prazo mínimo 
de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório semestral, ao  nal do primeiro semestre de cada exercício social. Parágrafo Décimo: O resumo do relatório do Comitê de 
Auditoria, evidenciando as principais informações, será publicado em conjunto com as demonstrações contábeis.”. 6.4. Aprovar por 364.546.544 votos a favor a consolidação do Es-
tatuto Social da Companhia, de acordo com as alterações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, que passará a vigorar conforme o Anexo I a presente ata. 6.5. A efi cácia das 
deliberações acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi en-
cerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, lida e assi-
nada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2021. 8. Assinaturas: Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente. Luciana Bu-
chmann Freire - Secretária. Acionistas: Flávio Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Rivage Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Hai-
me Farias Heredia). Água Boa Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). São Judas Tadeu Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias 
Heredia). Noma Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). BMG Participações S.A. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). CSMG Serviços Ad-
ministrativos Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente e Luciana Bu-
chmann Freire - Secretária. JUCESP nº 559.905/21-0 em 25.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I à ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco BMG S.A., realizada em 30 de abril de 2021. Estatuto Social do Banco BMG S.A., Companhia Aberta, CNPJ/ME 
61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3. Capítulo I - Nome - Sede - Objeto e Duração. Artigo 1º. O Banco BMG S.A. (“Companhia”) é uma instituição fi nanceira constituí-
da sob a forma de sociedade por ações, que se rege por este Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. Parágrafo Único: Com a listagem da Companhia no segmento es-
pecial de listagem denominado Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do 
conselho fi scal, quando instalado, às disposições do regulamento de listagem do Nível 1 (“Regulamento do Nível 1”). Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, 
bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, a critério e por deliberação do Conselho de 
Administração, e mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucur-
sais ou correspondentes. Artigo 3º. A Companhia tem como objeto social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares 
para o funcionamento dos bancos com carteira comercial, de investimento, inclusive câmbio, de crédito, fi nanciamento e investimento, de arrendamento mercantil e de crédito imobiliá-
rio. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moe-
da corrente nacional, é de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), dividi-
do em (i) 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; e (ii) 183.225.057 (cento e oitenta e 
três milhões, duzentas e vinte e cinco mil e cinquenta e sete) ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: Cada ação ordiná-
ria dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo: As preferências e vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: 
(i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do capital, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio; (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições 
com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle estabelecida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as 
ações ordinárias. Parágrafo Terceiro: Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 
(uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos 
e aceitos pela Diretoria deverão ser homologados na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a aprovação da conversão pela Diretoria. Artigo 6º: A Com-
panhia fi ca autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o limite 
de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações. Caberá ao Conselho de Administração fi xar, em cada caso e dentro do limite autorizado neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias e/
ou preferenciais a serem emitidas, o local da distribuição, a forma da distribuição, o preço de emissão e as condições de subscrição e integralização. Parágrafo Primeiro: Desde que 
realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela 
Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos 
acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações. 
Parágrafo Segundo: A emissão de novas ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em 
oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei 
especial sobre incentivos fi scais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu 
exercício. Artigo 7º. Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, junto ao Banco Bradesco S.A., instituição fi nanceira autorizada pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”), conforme designado pelo Conselho de Administração, em nome de seus titulares. Parágrafo Único: O custo de transferência da propriedade das ações 
escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista alienante pela instituição escrituradora, conforme venha a ser defi nido no contrato de escrituração de ações, observados os li-
mites máximos fi xados pela CVM. Capítulo III - Assembleia Geral. Artigo 8º. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme prevista na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, 
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia 
assim exigirem. Artigo 9º. Compete privativamente à assembleia geral, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) alterar o 
estatuto social; (ii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (iii) fi xar o montante global da remunera-
ção dos administradores e dos membros do conselho fi scal, quando instalado; (iv) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras por 
eles apresentadas; (v) suspender o exercício de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamen-
tar ou estatutária, na forma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A.; (vi) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício e a distribuição de dividendos; (vii) deliberar sobre transformação, fusão, cisão, incorporação, ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; (viii) deliberar sobre desdo-
bramentos ou grupamentos de ações; (ix) deliberar sobre resgate, amortização e reembolso de ações de emissão da Companhia; (x) aprovar a apresentação de pedido de recuperação 
judicial e/ou extrajudicial, ou falência; (xi) deliberar a dissolução e liquidação da Companhia; (xii) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM; e (xiii) deli-
berar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Artigo 10. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, ou, nos casos 
previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias 
de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procura-
ção, participação e votação a distância em assembleias gerais. Parágrafo Primeiro: As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presen-
tes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei ou em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e 
devidamente submetidos ao Banco Central do Brasil (“Bacen”), nos termos da regulamentação vigente. Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos 
da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A.. Artigo 11. As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão apre-
sentar documentos que comprovem a sua identidade, sua qualidade de acionista e, no caso de acionista pessoa jurídica, a sua representação legal. Parágrafo Único: Observadas as 
restrições legais, os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e comprovante 
de identidade do mandatário. Artigo 12. Ressalvas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que represen-
tem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. Artigo 13. Antes de abrir-se a Assembleia Geral, os 
acionistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando seu nome e a quantidade de ações de que forem titulares. Artigo 14. As atas de Assembleias deverão ser lavradas no Livro de 
Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das as-
sinaturas. Artigo 15. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por ou-
tro conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) secretários. Capítulo IV 
- Administração. Artigo 16. A Administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo Único: A posse dos membros do Conselho de Admi-
nistração e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do termo de anuência dos administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao atendi-
mento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis (incluindo a homologação de sua eleição pelo Bacen). Artigo 17. O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor de-
sempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intui-
to de assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. Artigo 18. Ressalvado 
o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da 
maioria dos presentes. Artigo 19. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus conselheiros de administração, diretores, membros de 
comitês e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Benefi ciários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efeti-
vamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. Parágrafo Primeiro: Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou admi-
nistrativa transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e poderes, com má-fé, culpa, dolo ou mediante fraude; (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social; (iii) fora do 
exercício de suas atribuições ou (iv) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Benefi ciário deverá ressarcir a Companhia de todos os cus-
tos e despesas incorridos com a assistência jurídica. Parágrafo Segundo: As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo serão determinadas em instrumento 
escrito, cuja implantação é da alçada do Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específi co para a cobertura de riscos de gestão. Do Conselho de Admi-
nistração. Artigo 20. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com man-
dato unifi cado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e poderá ter até 3 (três) Vice-Presidentes escolhidos pelos conselhei-
ros entre seus pares. Parágrafo Primeiro: Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Inde-
pendentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo: Para fi ns deste Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: 
(i) não ser controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não ter exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por ob-
jeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) não ser cônjuge, companheiro ou parente ou afi m, em linha reta ou colateral, até segundo grau de acionista controlador, de administrador 
da Companhia ou de administrador de acionista controlador da Companhia; (iv) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, de acionista controlador 
da Companhia, de sociedades coligadas, controladas ou sob o controle comum da Companhia; (v) não ter relações comerciais com a Companhia, seu acionista controlador ou socieda-
des coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia; (vi) não ocupar cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou com o seu acio-
nista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade ou entidade; (vii) não receber outra remuneração da Companhia, de seu acionista contro-
lador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da Compa-
nhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no ca-
pital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar. Parágrafo Terceiro: Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágra-
fo Primeiro deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo Quar-
to: Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores. Parágrafo Quinto: Os cargos de Presidente do Conse-
lho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Esta regra não se aplicará na hipótese de vacância, sendo que, nesse caso, a Companhia 
deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as pro-
vidências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Sexto: Findo o mandato, os membros do Con-
selho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 21. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 
por mês, conforme calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio ele-
trônico com confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem 
como todos os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. Parágrafo Primeiro: As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com 
a presença de, no mínimo, 5 (cinco) Conselheiros, devendo necessariamente, ao menos, 2 (dois) deles não serem Conselheiros Independentes. Parágrafo Segundo: Será admitida a 
realização de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais reuniões, 
incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. Parágrafo Terceiro: As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria dos presentes, salvo 
quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamente submetidos ao Bacen, nos termos 
da regulamentação vigente, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate na votação. Parágrafo Quarto: O Presidente do Conselho de 
Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no Artigo 22 abaixo. Parágrafo Quin-
to: O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá computar o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de acionistas que esteja devi-
damente arquivado na sede da Companhia e que tenha sido devidamente submetido ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. 
Parágrafo Sexto: Independentemente das formalidades de convocação previstas neste Artigo, serão consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os conselheiros. 
Artigo 22. Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o mesmo será substituído por um dos Conselheiros Vice-presidentes ou, nesta impossibilidade, o Conselho 
de Administração indicará o substituto interino, dentre seus membros, desde que não seja Conselheiro Independente. Neste caso, o substituto exercerá a competência plena designada 
ao Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, inclusive o voto de qualidade mencionado no Parágrafo Terceiro do Artigo 21 acima. Em não havendo referida designa-
ção, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na abertura da respectiva reunião, com estrita observância às disposições 
deste Artigo. Parágrafo Único: No caso de vacância de cargo de membro de Conselho de Administração por morte, renúncia, ou qualquer forma de impedimento permanente, o subs-
tituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, que deverá ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Ocorrendo a 
vaga ou impedimento defi nitivo do Presidente, o Conselho de Administração deliberará a indicação de um de seus membros para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. 
Artigo 23. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Artigo 24. Compete ao Con-
selho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: a) fi xar a orientação geral dos negócios da Companhia e apro-
var o respectivo orçamento geral; b) eleger e destituir os membros da Diretoria, do Comitê de Pessoas e Remuneração da Sociedade e do Comitê de Auditoria, subordinados ao Conse-
lho de Administração, bem como fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo, ainda, atribuir, em caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer 
membro da Diretoria, com a intitulação que entender conveniente, respeitadas as conferidas por este Estatuto Social; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qual-
quer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a 
Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras da Companhia, os pareceres dos auditores independentes, relatório resu-
mido do Comitê de Auditoria, bem como propostas para destinação dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a participação da Companhia e a alienação da participação 
da Companhia, em outras sociedades não integrantes do conglomerado BMG, em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último ba-
lanço patrimonial auditado; g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos imobilizados em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por 
cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; h) autorizar a contratação de operações da Companhia que envolvam alienação de bens móveis de sua 

titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; exceção feita às ope-
rações de cessão de créditos pela Companhia, com ou sem coobrigação, realizadas no curso normal de seus negócios; i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela 
Companhia, as quais serão avaliadas e aprovadas pelo Fórum de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprovado em conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previa-
mente a contratação de operações de captação de recursos pela Companhia, no mercado local ou internacional, em valores superiores a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido 
apurado no último balanço patrimonial auditado; k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, tendo a Companhia como con-
tratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor superior a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial au-
ditado; l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela Companhia nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou sócia e indicar o representante legal da Companhia que 
comparecerá às mencionadas assembleias ou representará a Companhia em alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais 
gratifi cações dos administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Companhia a serem submetidos às assembleias gerais das sociedades das 
quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; o) aprovar e alterar o organograma funcional da Companhia; p) aprovar todos os regimentos 
internos e políticas da Companhia, em especial (i) o Regimento Interno do Fórum de Crédito que defi nirá todas as condições e alçadas para aprovação de operações de crédito em ge-
ral nas quais a Companhia seja credora; e (ii) o Regimento Interno do Fórum de Ativos e Passivos da Companhia (ALCO), que conterá as condições operacionais, alçadas de decisão, di-
retrizes e políticas a serem adotadas pela Companhia; (iii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, previsto no Artigo 33 abaixo, e (iv) o Regimento Interno do Comitê de Pessoas 
e Remuneração, previsto no Artigo 34 abaixo; q) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários so-
bre quaisquer matérias; r) deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exterior; s) defi nir as normas gerais relativas à par-
ticipação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Companhia; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada neste Estatuto Social, resolvendo os casos omissos; u) 
designar e destituir o Ouvidor da Companhia; v) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês constituídos; w) determinar o levantamento de balanços in-
termediários e com base nestes declarar dividendos; x) autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fi xando o número, o pre-
ço, o prazo de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações 
e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos 
termos estabelecidos em lei; y) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acor-
do com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, com ex-
clusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, 
com ou sem bonifi cação em ações; z) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alie-
nação, observados os dispositivos legais e regulamentares pertinentes; aa) aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações; e bb) deliberar sobre 
qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário. Da Di-
retoria - Seção I - Composição. Artigo 25. A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta 
de, no mínimo 6 (seis) e, no máximo, 16 (dezesseis) membros, dentre os quais serão designados os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Diretores Execu-
tivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos, sen-
do os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Ainda, os Diretores poderão acumu-
lar cargos. Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração fi xará as quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a fun-
ção de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem de-
signação específi ca. Parágrafo Segundo: O Diretor Presidente deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. Parágrafo Terceiro: Sempre que neces-
sário, os Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca serão substituídos por designação do Conselho de Administração, devendo o 
substituto atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Seção II - Competência. Artigo 26. Compete ao Diretor Presidente, ao Diretor de Relações com Investidores, aos 
Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca, além das atribuições legais: a) Participar das reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que 
sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Arti-
go 27. Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor 
Presidente: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a as-
segurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido ao Conselho de 
Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos 
e dos Diretores sem designação específi ca, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável 
pela auditoria interna da Companhia, cuja atuação será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Presi-
dente; (vi) Tomar as decisões de sua alçada; e (vii) Tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete privativamente ao Diretor 
de Relações com Investidores: (i) Prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Compa-
nhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) Re-
presentar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) Desempenhar as 
outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente. c) Compete aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores 
sem designação específi ca: (i) Colaborar com o Diretor Presidente no desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela 
auditoria interna da Companhia, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; (ii) Administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas na forma da alínea (b) 
do Artigo 24; (iii) Supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) 
Tomar as decisões de sua alçada. Seção III - Eleição e Destituição. Artigo 28. Os Diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração por um 
prazo unifi cado de gestão de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro: Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até 
a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Parágrafo Segundo: Não obstante o disposto no caput, os membros da Diretoria exercerão seus man-
datos até a data em que completarem 62 (sessenta e dois) anos de idade. Seção IV - Representação. Artigo 29. Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos pode-
res de administração da Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Companhia, observado sempre o disposto no Artigo 24 deste Estatu-
to Social, devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Companhia, serem assinados por 2 (dois) diretores, sendo um deles necessa-
riamente o Diretor Presidente, o Diretor de Relações com Investidores, o Diretor Executivo Vice-Presidente ou Diretor Executivo. Parágrafo Único: Na hipótese de ausência temporária 
do Diretor Presidente, este deverá nomear, entre os Diretores Executivos Vice-Presidentes, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretores Executivos, um substituto, para assinar em 
conjunto com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 30. A Companhia também poderá ser representada por (i) qualquer um dos Diretores em con-
junto com um procurador; (ii) 2 (dois) procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados; (iii) 1 (um) procurador ou qualquer um dos 
Diretores, nas situações especifi cadas no Parágrafo Terceiro abaixo. Parágrafo Primeiro: Na constituição de procuradores, a Companhia será representada por 2 (dois) Diretores, da 
seguinte forma: (i) Diretor Presidente em conjunto com 1 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor 
sem designação especifi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo, ou (iii) 02 (dois) Dire-
tores Executivos em conjunto. Parágrafo Segundo: Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a pos-
tulação de medidas ou defesa da Companhia, esta poderá ser representada por: (i) Diretor Presidente em conjunto com 01 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações 
com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação especifi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com 
Investidores ou um Diretor Executivo ou Diretor sem designação especifi ca; (iii) 02 (dois) Diretores Executivos, ou (iv) um Diretor Executivo em conjunto com um Diretor sem designação 
especifi ca. Parágrafo Terceiro: A Companhia poderá ser representada por 1 (um) procurador com poderes específi cos ou por qualquer um dos diretores nas seguintes hipóteses (i) pe-
rante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula ad ju-
dicia; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a sociedade participe. Artigo 31. As procurações outorgadas 
pela Companhia especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. Artigo 32. É 
expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer diretor ou procurador que envolva a Companhia em obrigações relativas a negócios e operações estra-
nhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo V - Do Comitê de Auditoria. 
Artigo 33. A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da conformidade das operações 
e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Companhia, a supervisão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da auditoria in-
dependente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes. Pa-
rágrafo Primeiro: O Comitê de Auditoria será constituído por, no mínimo, 3 (três) membros, com mandato fi xo de 5 (cinco) anos, eleitos pelo Conselho de Administração, na forma 
disposta no artigo 13, inciso I, da Resolução nº 3.198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê e o membro 
Especialista. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Parágrafo Segundo: 
Dentre os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. 
Parágrafo Terceiro: O Conselho de Administração poderá, a seu critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. Parágrafo 
Quarto: Constitui também atribuição do Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Ad-
ministração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição da Companhia. Parágrafo Quinto: O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente com a Diretoria da 
instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento 
dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) pela qualidade e integridade 
dos processos de fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela inde-
pendência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. Parágrafo Sexto: O Conselho de Administração defi nirá a verba destinada à remuneração 
dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu funcionamento, incluindo contratação 
de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Sétimo: Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da Com-
panhia ou de suas empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. Parágrafo Oitavo: Sendo o membro do Comitê de Auditoria tam-
bém integrante do Conselho de Administração da instituição ou de qualquer das empresas integrantes do conglomerado BMG ou de suas coligadas, fi ca facultada a opção pela remu-
neração relativa a um dos dois cargos. Parágrafo Nono: O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal de cada exercício social, relatório sobre o acompanhamento das atividades 
relacionadas com as Auditorias Independente e Interna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos, encaminhando cópia ao Conselho de Administração e man-
tendo-o à disposição do Bacen pelo prazo mínimo de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório semestral, ao fi nal do primeiro semestre de cada exercício social. Pará-
grafo Décimo: O resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, será publicado em conjunto com as demonstrações contábeis. Do Comitê de 
Pessoas e Remuneração. Artigo 34. O Comitê de Pessoas e Remuneração com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 8 (oito) membros efetivos, 
eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente será membro do Conselho 
de Administração. Parágrafo Primeiro: O Comitê de Pessoas e Remuneração reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. Parágrafo Segundo: Pelo menos um dos in-
tegrantes do Comitê de Pessoas e Remuneração deverá ser membro independente, caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo Segundo do Artigo 
20 acima. Parágrafo Terceiro: Os integrantes do Comitê de Pessoas e Remuneração deverão possuir a qualifi cação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a 
política de remuneração dos administradores da Companhia. Parágrafo Quarto: São atribuições do Comitê de Pessoas e Remuneração: a) elaborar a política de remuneração dos ad-
ministradores, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; 
supervisionando a sua implementação e operacionalização, bem como efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) 
exercer suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pela Companhia que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único; c) propor ao Conse-
lho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, internos e ex-
ternos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de administradores em relação às práticas de mercado, com 
vistas a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; f) zelar para que a Política de Remuneração dos Administradores 
esteja permanentemente compatível com a Política de Gestão de Riscos, com as metas e situação fi nanceira atual e esperada da Companhia e com o que dispuser a lei e a regulamen-
tação aplicável; g) avaliar e propor nomeação de membros do Conselho de Administração e dos Comitês da Companhia; h) determinar o perfi l e qualifi cação dos principais cargos de 
administração com base na estratégia da Companhia; i) coordenar a busca e designação de membros da diretoria da Companhia com base em orientações do conselho de administra-
ção da Companhia; j) contratar e coordenar consultoria externa para temas relacionados a talentos e remuneração; k) supervisionar o planejamento de sucessão de membros da dire-
toria e do conselho de administração da Companhia; l) avaliar o orçamento e política de remuneração variável da Companhia baseada em performance; e m) supervisionar a avaliação 
de performance dos membros da diretoria da Companhia. Parágrafo Quinto: O Comitê de Pessoas e Remuneração reunir-se-á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a 
remuneração fi xa e/ou variável dos administradores da Companhia e de suas controladas que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único. b) nos 3 (três) primeiros 
meses do ano, para avaliar e propor o montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos de administração, a ser submetido às Assembleias Gerais da 
Companhia e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único. Parágrafo Sexto: A remuneração dos membros do Comitê de Pessoas e Remune-
ração será defi nida pelo Conselho de Administração. Parágrafo Sétimo: O Comitê de Pessoas e Remuneração deve elaborar, com a periodicidade e nos termos exigidos pela regula-
mentação vigente, documento denominado “Relatório do Comitê de Pessoas e Remuneração”. Da Ouvidoria. Artigo 35. A Companhia terá uma Ouvidoria, composta de 1 (um) Ou-
vidor, designado pelo Conselho de Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em te-
mas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de confl itos, cujo prazo de mandato será de 3 (três) anos, que atuará em nome das Instituições integrantes 
do Conglomerado Financeiro BMG, assim entendidas como todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen cujo controle, na forma defi nida pelo arti-
go 116 da Lei das S.A., seja da Companhia ou de seus controladores. Parágrafo Primeiro: Caberá ao Conselho de Administração a destituição do Ouvidor nos termos da alínea “u” 
do Artigo 24 acima, que poderá destitui-lo na hipótese de descumprimento das atribuições previstas no presente Artigo ou a qualquer tempo. Parágrafo Segundo: A Ouvidoria terá 
como atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimen-
to primário das instituições previstas no “caput” deste Artigo; b) atuar como canal de comunicação entre as instituições previstas no “caput” deste Artigo e os clientes e usuários de 
produtos e serviços, inclusive na mediação de confl itos; c) informar o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo a respeito das atividades da Ouvido-
ria; d) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; e) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequa-
do às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; f) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para res-
posta, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justifi cada, uma única vez, por igual período, limitado o número de pror-
rogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação; g) encaminhar resposta conclusiva para deman-
da no prazo previsto; h) manter o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo informado sobre os problemas e defi ciências detectados no cumprimen-
to de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das Instituições previstas no “caput” deste Artigo para solucioná-los; e i) elaborar e encaminhar 
ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao fi nal de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ou-
vidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Terceiro: A Companhia compromete-se a: a) criar condições adequadas ao funcionamento da Ouvidoria, bem como para que 
sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e b) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de respos-
tas adequadas às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atri-
buições. Parágrafo Quarto: A função de Ouvidor será desempenhada por pessoa do quadro administrativo da Companhia, com formação compatível e capacidade técnica para o me-
lhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários, sendo que, nos termos da regulamentação, o Ouvidor não poderá desempenhar outra função na Companhia, exceto a de di-
retor responsável pela Ouvidoria. Conselho Fiscal. Artigo 36. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de, no mínimo, 3 (três) membros 
e, no máximo, 5 (cinco) membros, e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal, bem como os deveres e responsabilidades de seus conselhei-
ros, atenderão às disposições legais pertinentes. Artigo 37. Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho 
Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Resultados. Artigo 38. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezem-
bro, tendo a duração de 1 (um) ano. Parágrafo Único: Em 30 de junho e 31 de dezembro serão elaborados, observadas as regras contábeis aplicáveis e com base na escrituração mer-
cantil da Companhia, (i) o balanço patrimonial; (ii) a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (iii) a demonstração do resultado do exercício; (iv) a demonstração dos fl uxos 
de caixa; e (v) a demonstração do valor adicionado. Artigo 39. Do resultado apurado em cada exercício social serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acu-
mulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nes-
sa ordem. Artigo 40. Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qual-
quer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na 
forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser 
destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; d) poderá ser destinada para a reserva de incentivos fi scais a parcela do lucro líquido de-
corrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; e) uma parcela não superior a 75% (setenta e cinco 
por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após deduzida a reserva indicada no item (d) acima, poderá ser destinada à formação de re-
serva para investimentos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos para crescimento e expansão e fi nanciar o capital de giro da Companhia, fi cando ressalvado que o sal-
do acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros (excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva de incentivos fi s-
cais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.; e f) a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de 
Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro: O dividendo obrigatório previsto 
na alínea (b) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação fi nanceira da 
Companhia. Parágrafo Segundo: Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da 
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos dis-
tribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo Terceiro: É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir participação aos 
membros da Diretoria nos lucros da Companhia de até 10% (dez por cento) do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, 
observadas as limitações previstas na Lei das S.A. A fi m de evitar eventuais confl itos de interesses, é vedado ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela audi-
toria interna da Companhia participar nos lucros da Companhia. Parágrafo Quarto: A participação aos administradores de que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do 
direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 41. A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Admi-
nistração, poderá levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, de lucros acumulados ou de reservas de lucros existen-
tes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Primeiro: A Companhia poderá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal. 
Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em 
substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo Terceiro: Os dividendos não recla-
mados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo VII - Alienação de 
Controle. Artigo 42. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia a terceiro, a título oneroso, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações suces-
sivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto todas as ações de emissão da 
Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alie-
nante. Parágrafo Primeiro: Para os fi ns deste Artigo, entende-se por controle e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e 
orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Parágrafo Segundo: A 
obrigação prevista no caput se aplica à alienação de controle por uma única operação ou por operações sucessivas. Parágrafo Terceiro: A oferta pública de aquisição de ações deve 
observar as condições e os prazos previstos na legislação, na regulamentação em vigor e neste Estatuto Social. Parágrafo Quarto: A alienação direta ou indireta de controle da Com-
panhia estará sujeita, ainda, à prévia aprovação do Bacen, nos termos da regulamentação aplicável. Artigo 43. Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar 
o valor atribuído à Companhia para os efeitos de defi nição do preço da oferta pública de aquisição de ações, bem como divulgar a demonstração justifi cada desse valor. Capítulo VIII 
- Arbitragem. Artigo 44. A Companhia, seus acionistas, administradores, e membros do conselho fi scal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitra-
gem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua 
condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fi scal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto So-
cial, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Bacen e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além 
daquelas constantes do Regulamento do Nível 1, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Nível 1. Capítulo IX - Dissolução e Liquidação. Artigo 45. A 
Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da assembleia geral ou nos demais casos previstos em lei. Parágrafo Único: Compete à assembleia ge-
ral estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capí-
tulo X - Disposições Finais. Artigo 46. As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais as regras referentes ao Regulamento do Nível 1 constantes deste Es-
tatuto Social, somente terão efi cácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.

BANCO BMG S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 08 de dezembro de 20216

Melpomenem_CANVA

de remuneração e comissão para os vendedores das ofertas 
as-a-service. Um gerente não faz muita coisa sem sua equi-
pe. Se a mudança de uma empresa para o modelo como um 
serviço significa que suas equipes perdem financeiramente, 
o único resultado possível é o desinteresse dos vendedores. 

O ano de 2022 é a última chamada para os revendedores 
ajustarem sua própria organização e planos de compensação 
para tornar o ambiente de vendas como um serviço tão compe-
titivo e atraente para sua própria equipe quanto as atividades 
tradicionais, ou eles serão ultrapassados.

Os modelos de armazenamento como um serviço (STaaS) 
transformaram os processos de vendas e de negociação. 
Em 2022, veremos o STaaS oferecido e definido no início do 
processo de licitação, não como uma opção adicional ou de 
última hora ao final de uma negociação de preço, mas anteci-

O desafio do canal no ano do Kubernetes - A adoção 
da nuvem tem sido astronômica nos últimos anos, mas isso 
deve se concentrar cada vez mais em propósitos mais avan-
çados, como os benefícios dos contêineres e do Kubernetes, 
que são diretamente ligados à agilidade, competitividade e 
otimização operacional. Mas os canais estão preparados para 
isso? As pessoas não vendem o que não entendem. 

As diferentes soluções e tecnologias de armazenamento 
não param de evoluir, e é essencial que o canal acompanhe o 
que estão vendendo e os benefícios que essas ofertas podem 
levar aos negócios dos clientes. Conforme as recompensas 
se tornam mais claras por usar contêineres para desenvolver 
aplicativos nativos da nuvem e aproveitar o Kubernetes para 
gerenciá-los, 2022 será o ano em que a liderança do canal 
deve intensificar e garantir que as equipes entendam a opor-
tunidade dos contêineres. 

Hoje, mais de 90% dos novos aplicativos são desenvolvidos em 
contêineres e, sem dúvida, é a tecnologia do futuro. No entanto, 
muitos revendedores ainda não entendem os benefícios que os 
contêineres podem trazer para seus negócios e, principalmente, 
para seus clientes. Em 2022, deve haver um esforço concen-
trado para educar as equipes de canal no nível mais avançado 
e construir casos de uso mais concretos e exemplos reais que 
demonstrem o valor que os contêineres oferecem. 

Consumo flexível: a escolha do usuário final - A adoção 
de soluções como um serviço (as-a-service) e de serviços ge-
renciados disparou durante a pandemia, devido às necessidades 
crescentes por serviços de TI. Alguns canais afirmam que cerca 
de 75% de sua receita passou a vir dos serviços gerenciados em 
comparação aos métodos "tradicionais" de revendas. 

Essa tendência continuará a evoluir em 2022, e veremos 
um crescimento inédito ano a ano na adoção as-a-service. 
Isso se deve em grande parte aos usuários finais, que estão 
questionando mais os revendedores em relação à eficiência 
de custos, flexibilidade e experiência do usuário, impulsiona-
dos pela necessidade de mais agilidade após os desafios dos 
últimos dois anos.

O maior desafio é o risco de atrito entre revendedores, inte-
gradores e distribuidores que não adotarem novas estruturas 

padamente como uma parte central do briefing inicial.

O impacto no canal será principalmente nas equipes de ven-
das, que precisarão desenvolver novas habilidades comerciais 
e conhecimento para negociar. O maior interesse e aceitação 
do modelo STaaS forçará os parceiros de distribuição e suas 
equipes de vendas a pensar e comunicar de forma mais ex-
plícita o valor e os benefícios que essas ofertas podem gerar 
aos negócios. 

Além disso, os parceiros precisarão ajudar os usuários finais 
a entender as diferenças entre as opções simples de leasing, 
onde um preço é combinado e dividido ao longo de um período 
definido, e um verdadeiro modelo STaaS que emprega uma 
abordagem "pay as you grow” (pague conforme você cresce), 
com serviços de valor agregado que têm um impacto real nos 
negócios. 

Muitos fornecedores estão enfeitando as soluções para 
se parecerem com aaS quando, na verdade, são aluguéis 
disfarçados e essa é uma armadilha que o canal deve ajudar 
o cliente a evitar. Este será um desafio de habilidades signi-
ficativo em 2022.

O fracasso em reter talentos - Com a retomada e o 
“novo normal”, as empresas podem enfrentar uma nova crise: 
o desgaste dos funcionários, que reavaliam suas opções de 
local de trabalho e mudam tranquilamente suas prioridades. 

Além disso, com a pandemia também surgiram os novos 
modelos de trabalho e hoje os profissionais têm muito mais 
facilidade para trocar de emprego em um mercado tão com-
petitivo como o da TI, que já sofre com a falta de talentos e 
habilidades específicas – e isso será ainda mais intenso nas 
gerações que estão por vir, buscando formas cada vez mais 
dinâmicas de trabalho. 

Se as empresas não oferecerem isso, correm o risco de perder 
os melhores talentos. Para se diferenciar e reter funcionários, 
algumas empresas já estão mudando os orçamentos de viagens 
e despesas (T&E) para níveis salariais mais altos, além de 
oferecer flexibilidade nos benefícios, com mais diversidade 
e inclusão. Atualmente, os custos de recrutamento e altos 
salários são insustentáveis - precisa haver um nivelamento, e 
este será o foco principal para as empresas em 2022.

ESG – governança ambiental, social e corporativa - A 
visão de que o sucesso dos negócios é baseado puramente 
na medição de quanto dinheiro entra e sai vai se tornar uma 
coisa do passado. Em 2022, as empresas devem ser valorizadas 
pelo seu compromisso com as responsabilidades corporativas 
e socioambientais.

Também são esperados aumentos de impostos e restrições 
do governo para empresas que não cumpram determinadas 
regulamentações. 

A ESG se tornará um item do balanço onde as empresas 
devem declarar a quantidade de carbono que estão produzin-
do e se estão compensando o suficiente, e os dados serão a 
chave para isso. Se as empresas desejam ser mais eficientes, 
elas precisam minerar seus dados para identificar padrões 
e tendências, capazes de indicar onde estão causando mais 
danos para que possam trabalhar para consertá-los.

Mudanças aparentemente pequenas, como a substituição 
do armazenamento em disco giratório por flash, podem ter 
grande impacto nos compromissos com a ESG. Por exemplo, 
rastreamos dados nos últimos oito anos e podemos demons-
trar a um cliente da Pure a economia de energia na faixa de 4 
bilhões de kWh. Dessa forma, 2022 será o primeiro prego no 
caixão para toda tecnologia ineficiente em energia.

Fonte e outras informações: (https://www.purestorage.com/br/).
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A Pure Storage divulga suas previsões para o mercado em 2022, ressaltando a tendência das empresas em investir ainda mais na 
infraestrutura com tecnologias modernas e colocar em ação os planos que podem garantir a competividade  

e a liderança ao longo do próximo ano. Confira  os destaques apontados pela Pure Storage.

PrEviSõES Para 2022 - KubErnEtES,  
aS-a-SErviCE E ESG SErãO OS POntOS altOS

invEStir ainda maiS na infraEStrutura
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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

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ROBERTO ARAUJO SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, 
nascido no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.059-VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e setenta (10/05/1970), residente e 
domiciliado Rua Caetano Lama, 118, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ranulfo Araujo Sampaio e de Olinda Bar-
ros da Silva. CLAÚDIA REGINA LEMOS, estado civil divorciada, profissão policial militar, 
nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil 
novecentos e sessenta e nove (04/04/1969), residente e domiciliada Rua Caetano Lama, 
118, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Ferreira Lemos Filho e de Marta Maria Pereira Lemos.

CAÍQUE SÉRGIO DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão desenvolvedor, nascido no 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/344.FLS.225-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e nove (08/06/1999), residente 
e domiciliado Rua Geraldo Santen, 98, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Sérgio de Freitas Filho e de Fabiana Felix Silva De Freitas. JU-
LIA BEATRIZ DUARTE CASSINI, estado civil solteira, profissão estudante, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/344.FLS.216 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil 
novecentos e noventa e nove (06/06/1999), residente e domiciliada Rua Cautaros, 184, 
Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Justo Cassini Júnior e de Ana Paula Duarte.

MURYLLO ASSIS ARAUJO, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/139.FLS.242 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e um (07/01/1991), residente e 
domiciliado Rua Santa Cruz do Piauí, 330, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose 
Edilson Nascimento Araujo e de Magali Fatima de Assis Araujo. EVAIR DA SILVA SAN-
TANA, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, nascido neste Distrito (CN:LV.A/193.
FLS.040-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecen-
tos e noventa e três (17/09/1993), residente e domiciliado Rua Santa Cruz do Piauí, 330, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wandernecki de Santana e de Marcia da Silva.

SERGIO SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/161.FLS.040-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil 
novecentos e noventa (10/10/1990), residente e domiciliado Rua Ângelo Sampaio, 32, Jar-
dim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hidelbrando de Sousa e de Elza Maria 
dos Santos de Sousa. MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA VELOSO, estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, nascida em Picos, Estado do Piauí (CN:LV.A/007.FLS.141 BOCAI-
NA/PI), Picos, PI no dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa e nove (30/08/1999), 
residente e domiciliada Rua Ângelo Sampaio, 32, Jardim São João, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Gelton Veloso dos Santos e de Maria de Sousa Neta.

FÁBIO RODRIGUES ROVERO, estado civil solteiro, profissão contador, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.086 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e três (31/03/1993), residente e 
domiciliado 64 Rathmines Town Centre, D06YP20, Dublin, Irlanda, filho de João Carlos 
Rovero e de Maria Nilci Rodrigues Rovero. THAYNA DE SOUSA JERONIMO, esta-
do civil solteira, profissão nutricionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/139.
FLS.209 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil 
novecentos e noventa e seis (15/01/1996), residente e domiciliada Estrada Itaquera-
Guaianazes, 527, apartamento 12, bloco 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcel João Jeronimo e de Monica de Sousa Jeronimo.

JACKSON DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão agente de higienização, 
nascido em Conceição do Coité, Estado da Bahia, Conceição do Coité, BA no dia doze 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (12/06/1987), residente e domiciliado Rua 
Freguesia de Poiares, 498, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo 
Apostolo do Santos e de Maria dos Santos Filha. ROSA LOPES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.
FLS.271-1º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no dia vinte e 
nove de agosto de mil novecentos e setenta e dois (29/08/1972), residente e domiciliada 
Rua Freguesia de Poiares, 498, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Lopes da Silva e de Marcelina Santos da Silva.

BRUNO GASPAR ONOFRE, estado civil solteiro, profissão técnico de refrigeração, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/104.FLS.231-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e dois (16/07/1992), 
residente e domiciliado Rua Paschoalina Roque Giusti, 42, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Onofre e de Claudia Xavier Gaspar 
Onofre. TAUHANA NOSSI, estado civil divorciada, profissão jornalista, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa 
e um (26/07/1991), residente e domiciliada Rua Paschoalina Roque Giusti, 42, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Salete Reiko Nossi.

WALLACE MARÇAL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Petrolina, Estado de Pernambuco, Petrolina, PE no dia primeiro de novembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (01/11/1988), residente e domiciliado Rua Domenico Belli, 63, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mariano Pereira da Silva e de Maria 
Bernardete Leite da Silva. MARIA ALDIZA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Jucás, Estado do Ceará (CN:LV.A/056.FLS.291-1º OFÍCIO 
DE JUCÁS/CE), Jucás, CE no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(18/03/1987), residente e domiciliada Rua Domenico Belli, 63, Vila Carmosina, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes de Souza e de Francisca Rodrigues de Souza.

ADRIANO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido em 
Oeiras, Estado do Piauí (CN:LV.A/019.FLS.148 OEIRAS/PI), Oeiras, PI no dia quatorze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (14/09/1982), residente e domiciliado Rua 
Esperança, 2258, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Ferreira da Silva e de Francisca Adelina da Silva. MARIA FRANCILANDE 
DE LIMA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão varredora, nascida em Meruoca, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/007.FLS.266 MERUOCA/CE), Meruoca, CE no dia trinta e um 
de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (31/08/1984), residente e domiciliada Rua 
Esperança, 2258, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Flôr do Nascimento Filho e de Maria Aparecida de Lima Nascimento.

SERGIO LUIZ ROCHA HAIS, estado civil solteiro, profissão agente de segurança, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.165-MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de julho de mil novecentos e oitenta e oito (03/07/1988), residente e domiciliado Rua 
Sebastião Miguel da Silva, 265, casa 06, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Sergio Luiz Hais e de Almira Evangelista Rocha Hais. SAMYA ABOU ARABI, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e noventa e três (17/07/1993), residente e 
domiciliada Rua Doutor Corinto Baldoino Costa, 42, apartamento 11, Vila Zilda, nesta Capi-
tal, São Paulo, SP, filha de Raiyf Abou Arabi e de Patricia Melo Valente Arabi.

ANTONIO CAVALCANTI SILVA, estado civil divorciado, profissão funcionário público, 
nascido em Espírito Santo, Estado do Rio Grande do Norte, Espírito Santo, RN no dia 
quinze de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (15/11/1967), residente e do-
miciliado Rua da Estação, 395, casa 05, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Cavalcanti e de Joana Batista Silva. MARIA APARECIDA SOARES, esta-
do civil solteira, profissão funcionária pública, nascida no Subdistrito Penha de França, 
nesta Capital (CN:LV.A/177.FLS.289-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de maio de mil novecentos e setenta e oito (07/05/1978), residente e domiciliada 
Rua da Estação, 395, casa 05, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Damião Soares de Barros e de Maria Creusa de Figueiredo Soares.

JOSIVAL NASCIMENTO CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão estoquista, 
nascido em Olindina, Estado da Bahia, Olindina, BA no dia quatro de março de mil nove-
centos e oitenta e quatro (04/03/1984), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 455, 
apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Caetano Alves da Conceição e de Euvaldina Pereira do Nascimento. RENATA 
DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão gerente, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/083.FLS.205-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
sete de março de mil novecentos e oitenta e dois (17/03/1982), residente e domiciliada 
Rua Sílvio Barbini, 455, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Carlos da Silva e de Margarete de Oliveira Silva.

DIEGO TORRES PEIXOTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de escritório, nas-
cido no Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.207-SANTANA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (12/12/1991), 
residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, 916, casa 01, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Armando Alves Peixoto e de Maria de Lourdes Torres Peixoto. FERNANDA 
DE ABREU DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/384.FLS.020-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de outubro de dois mil (04/10/2000), residente e domiciliada Rua José 
Oiticica Filho, 916, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Cardoso dos 
Santos e de Reneide de Abreu Lirio dos Santos.

CLEITON HENRIQUE SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/136.FLS.092-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/09/1995), residente e domiciliado Rua Mário Capuano, 82, bloco 08, apartamento 
21, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmario 
Pedro da Silva e de Ivone Gomes de Souza. PRISCILA ALVES FIRMO COUTO, estado 
civil solteira, profissão assistente financeira, nascida em São Miguel Paulista, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/483.FLS.037-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de março de mil novecentos e noventa e oito (15/03/1998), residente e domiciliada Rua 
Mário Capuano, 82, bloco 08, apartamento 21, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Firmo Couto e de Debora Alves 
Carrilho Couto.

FABRICIO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor de educação 
física, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/069.FLS.143-CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa (15/06/1990), residente e 
domiciliado Rua Piacatu, 100, casa 03, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jaime Bernardes da Silva e de Edilene Ferreira da Silva. JÉSSICA SILVA 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/310.FLS.047-1º SUBDISTRITO SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia 
primeiro de julho de mil novecentos e noventa e um (01/07/1991), residente e domicilia-
da Rua Piacatu, 100, casa 03, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria de Lourdes da Silva Oliveira.

ANTONIO NEUTON PEREIRA MARTINS FILHO, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Cantanhede, Estado do Maranhão (CN:LV.A/031.FLS.282-CANTA-
NHEDE/MA), Cantanhede, MA no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa 
e dois (28/07/1992), residente e domiciliado Rua Roiz de Montoia, 292, casa 01, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Neuton Pereira Martins e de Luzia 
Amélia Fernandes dos Santos. ALESSANDRA DO NASCIMENTO, estado civil soltei-
ra, profissão inspetora de qualidade, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/488.FLS.084-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
março de mil novecentos e noventa e oito (11/03/1998), residente e domiciliada Rua 
Roiz de Montoia, 292, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sandra Maria do Nascimento.

RODRIGO PEREIRA LOPES, estado civil solteiro, profissão analista de recursos hu-
manos, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/253.FLS.284V-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (03/12/1988), residente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 01, 
apartamento 25, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez Pereira 
Lopes e de Roseli Lopes de Oliveira. JARCIANE JENNIFER PEREIRA SOARES, esta-
do civil solteira, profissão assistente de planejamento comercial, nascida em Itabaiana, 
Estado da Paraíba (CN:LV.A/011.FLS.388-SALGADO DE SÃO FÉLIX/PB), Itabaiana, 
PB no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa (04/01/1990), residente e do-
miciliada Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 01, apartamento 25, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de João Vicente Pereira Filho e de Maria da Conceição Soares.

RODRIGO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão administrador, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/072.FLS.127-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e três (12/11/1983), residente e domiciliado Rua Vilafranca, 
28, B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Paulo de Jesus e de 
Dulce Ferreira de Jesus. CAROLINE DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profis-
são professora, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/204.FLS.
228-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e 
oitenta e nove (17/05/1989), residente e domiciliada Rua Alonso Escobar, 44, casa 02, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abel Rego 
de Souza e de Maria Flora da Silva Tavares.

CAIO BENEDICTO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão advogado, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e três (26/01/1993), residente e domiciliado Rua Cosmo José da Sil-
va, 105, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Elcio do Nascimen-
to e de Cristiane Benedicto do Nascimento. NATÁLIA HERCULANO BOMFIM GINO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de bíblioteca, nascida no Subdistrito 
Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/238.FLS.227-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e dois (27/09/1992), residente 
e domiciliada Rua Cosmo José da Silva, 105, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Valdeir Gino da Silva e de Patricia Herculano Bomfim Victorino da Silva.

ARICLENES CARVALHO BARROS, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, nasci-
do em Batalha, Estado de Piauí (CN:LV.A/041.FLS.036 BATALHA/PI), Batalha, PI no 
dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (20/12/1987), residente e 
domiciliado Rua Tucuxi, 16, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gercina Carvalho Barros. ANA MARIA SANTOS SILVA, estado ci-
vil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Batalha, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/044.FLS.108-BATALHA/PI), Batalha, PI no dia cinco de maio de mil novecen-
tos e noventa (05/05/1990), residente e domiciliada Rua Tucuxi, 16, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco da Silva 
e de Maria do Rosario Santos Silva.

UGO DO CARMO DE GODOI, estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/035.FLS.220-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (22/02/1985), re-
sidente e domiciliado Rua Camuengo, 850, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Alvarado de Godoi e de Jacira do Carmo de 
Godoi. SARAH REBECA AMARAL LIMA DE AZEVEDO, estado civil solteira, profissão 
técnica em edificações, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.189-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
noventa e três (19/01/1993), residente e domiciliada Avenida Caititu, 896, A, casa 03, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Urias de 
Azevedo e de Virginia de Oliveira Amaral Lima de Azevedo.

RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico de suporte, 
nascido em Vargem, neste Estado (CN:LV.A/016.FLS.073 VARGEM/SP), Vargem, SP no 
dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (12/01/1996), residente e domicilia-
do Rua Ébalo, 40, Jardim Morganti, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio de Oli-
veira Santos e de Eliane Maria da Silva Santos. KARYN CRISTINA FRADE FERREIRA, 
estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/214.
FLS.183V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e 
noventa e três (20/06/1993), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 
1970, apartamento 32-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudio Vicente Ferreira e de Iracema dos Santos Frade Ferreira.
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ELIZEU GOMES MAGALHÃES, estado civil divorciado, profissão agente de segu-
rança, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos 
e oitenta e quatro (03/08/1984), residente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bau-
man, 206, bloco B, apartamento 173, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Gonçalves Emerenciano Magalhães e de Rosalina Gomes Bastos Magalhães. KIM-
BERLY MAGANHA, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nasci-
da em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/191.FLS.077V-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e oito 
(17/01/1998), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco B, 
apartamento 173, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos Maganha e 
de Ana Karina Silva Santos.

MAURICIO ALEXANDRINO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.200 TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (10/02/1996), re-
sidente e domiciliado Rua Baía de Japerica, 68, bloco 11, apartamento 22-C, Jardim 
Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Wagner de Almeida e de Elza 
Alexandrino dos Santos. MAYARA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/061.
FLS.082V MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e 
noventa e dois (05/03/1992), residente e domiciliada Rua José Filgueira, 17, Para-
da XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdirene Ferreira dos 
Santos.

DAVI APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/188.FLS.038-ITAQUERA/
SP), Itaquaquecetuba, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa 
e três (28/06/1993), residente e domiciliado Rua Mariano Moro, 54, casa 01, Vila Re-
gina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Job Ferreira e de Dirce Maria dos 
Santos Ferreira. SANDRA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Januária, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/052.FLS.054 JANUÁRIA/MG), 
Januária, MG no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e três (18/10/1983), 
residente e domiciliada Rua Mariano Moro, 54, casa 01, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gelmira Barbosa da Silva.

JONATAN CANSONI DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/322.FLS.224-
JABAQUARA/BA), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos 
e noventa e três (11/11/1993), residente e domiciliado Viela Boa Vista, 66, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gislaine Cansoni da Silva Ro-
drigues. MAIARA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/030.FLS.099 PONTAL-I-
LHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e 
um (02/12/1991), residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 42, casa 02, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves da Silva e de 
Marinalva Oliveira Ferreira.

DANIEL GOMES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/230.FLS.247V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de julho de mil novecentos e noventa e cinco (15/07/1995), residente e domiciliado 
Rua Iososuke Okaue, 736, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose 
Porfirio de Almeida Filho e de Marisa Gomes. MARCELA SILVINA NUNES, estado civil 
solteira, profissão comerciante, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/204.
FLS.141 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e 
noventa e oito (13/06/1998), residente e domiciliada Rua dos Pensamentos Poéticos, 
185, Conjunto Habitacional Sitio Conceição, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Elia-
ne Silvina Nunes.

GILBERTO GALVÃO LEITE, estado civil divorciado, profissão técnico de manutenção, 
nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de março 
de mil novecentos e oitenta e um (12/03/1981), residente e domiciliado Rua Augusto 
Carlos Bauman, 206, apartamento 124-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose 
Humberto Leite e de Maria das Graças Galvão Leite. NÁTALI CRISTINA DE ALMEI-
DA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em Avaré, nes-
te Estado, Avaré, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(20/11/1992), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, apartamento 
124-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Batista de Oliveira e de Marta Fran-
cisca de Almeida.

PEDRO ALEX SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão vigilante patrimonial, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/021.FLS.105-5º DISTRITO DE 
RECIFE/PE), São Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (20/11/1987), residente e domiciliado Rua Rudolf Lotze, 210, Paraisópolis, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Waldir Bastos de Oliveira e de Rosinete Silva de Oli-
veira. LUCILENE ALVES CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão vigilante patri-
monial, nascida em Santo Estevão, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.138-SANTO 
ESTEVÃO/BA), Santo Estevão, BA no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (03/06/1984), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco D, 
apartamento 53, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco dos Santos 
Conceição e de Maria Alves Conceição.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO LOUIS DE OLIVEIRA LOPES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/04/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Lopes Filho e 
de Ilza Teixeira de Oliveira Lopes. A pretendente: AIME CHIQUINI DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (26/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, filha 
de Nelson Barbosa dos Santos e de Inára Silvia Chiquini dos Santos.

O pretendente: OSIAS PEDRO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil divorciado, nascido em Agudos - SP, no dia (17/08/1956), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Pedro de 
Carvalho e de Alice Rodrigues de Carvalho. A pretendente: MARTA TEIXEIRA DE 
CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública, estado civil 
divorciada, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (03/05/1958), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Waldomiro Carvalho e de Ana 
Teixeira de Carvalho.

O pretendente: VICTOR SOL MURAKAMI, de nacionalidade brasileira, profissão super-
visor de cozinha, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/08/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcio de Gino Murakami 
e de Rosangela Aparecida Sol Murakami. A pretendente: AMANDA LIMA MOREIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de vendas, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (29/06/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Gonçalves Moreira Neto e de Maridalva Lima Cavalcante.

O pretendente: VINICIUS DE CARVALHO GONÇALVES DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em Salvador - BA, 
no dia (17/03/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Luís Claudio dos Santos e de Silvia de Carvalho Gonçalves dos Santos. A pretendente: 
HAGAT MIRANDA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/11/1994), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sidnei de Carvalho Gonçalves e de 
Mônica Miranda Gonçalves.

O pretendente: DYHONE LUIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empre-
sário, estado civil solteiro, nascido em São Francisco de Sales - MG, no dia (18/07/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Irineu Tomaz da Silva e 
de Lusdalma Dias da Silva. A pretendente: TAMIRIS FREIRE DE QUEIROZ, de naciona-
lidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (01/03/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Claudemir Nobre de Queiroz e de Eliene Pinheiro Freire.

O pretendente: JERRY DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão servidor pú-
blico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/11/1972), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gercina Maria de Lima. A 
pretendente: MARIA ADELIA CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão 
administradora, estado civil solteira, nascida em Tamarana - PR, no dia (01/04/1965), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Augusto 
Camargo e de Edith Vieira Camargo.

O pretendente: ABEL SOLTA DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, profis-
são auxiliar administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(20/03/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Abel 
Solta da Silva e de Adriana Leal Solta da Silva. A pretendente: CAMILA NASCIMEN-
TO OE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escritório, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/11/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Samuel de Oliveira e de Keila Cristina do 
Nascimento.

O pretendente: ANGELO GAIATO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente 
técnico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/09/1975), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Antonio Angelo Gaiato e de Lourdes 
Damas Guerrero Gaiato. A pretendente: NATALIA MIGUEL TOURINHO, de nacionalidade 
brasileira, profissão atendente, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(22/02/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Fernando 
Luiz Cruz Tourinho e de Terezina Miguel Tourinho.

O pretendente: DANILO D'AMORE, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de im-
pressora, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/04/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo D'Amore Neto e de Marisa 
D'Amore. A pretendente: ESTEFANIE DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em Santo André - SP, no dia 
(20/05/1991), residente e · domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de David 
Pereira do Rosario e de Cleusa Maria da Silva Pereira.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ANDERSON PEREIRA GOMES, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquinas, nascido em Recife, PE, no dia (21/03/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Pereira Gomes e de 
Celia Maria da Conceição Gomes. A pretendente: ALINE CRISTINE FERREIRA, 
estado civil solteira, profissão designer de sombrancelha, nascida em Suzano, SP, 
no dia (05/09/1988), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
Laurinda Aparecida Ferreira.

O pretendente: ROGER MORITA ATALLAH NOTAROBERTO, estado civil solteiro, 
profissão veterinário, nascido em Guarulhos, SP, no dia (14/08/1991), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Caubi Notaroberto e de Olga Harumi Morita 
Notaroberto. A pretendente: CIBELE FARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/08/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Isaias Ferreira da Silva e de Sonia Aparecida Ferreira 
de Faria da Silva.

O pretendente: ALVARO MARTINS DOS REIS, estado civil solteiro, profissão cobrador 
de ônibus, nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia (04/11/1955), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Possidonio Martins dos Reis e de Zenóbia 
Maria dos Reis. A pretendente: NILZETE MARIA SANTOS GUIMARÃES, estado civil 
solteira, profissão aposentada, nascida em Caldeirão Grande, BA, no dia (28/10/1956), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira Guimarães 
e de Clotildes Santos Guimarães.

O pretendente: ROSALVO TAVARES, estado civil divorciado, profissão pintor resi-
dencial, nascido em Joinville, SC, no dia (18/06/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raulino Quintino Tavares e de Lair Leite Tavares. A 
pretendente: CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (08/06/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Alves da Silva e de Hilda 
Jesus de Oliveira.

O pretendente: REGINALDO JOSÉ RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão operador 
de equipamento, nascido em Mirangaba, BA, no dia (28/06/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Marcolino Rodrigues e de Clarice Felix Ro-
drigues. A pretendente: ELICA SANTIAGO FAGUNDES, estado civil solteira, profissão 
promotora de vendas, nascida em Alagoinhas, BA, no dia (31/03/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jorsileno Fagundes dos Santos e de 
Eleneide Santiago Fagundes.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão au-
tônomo, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (18/07/1983), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Severino Pereira da Silva e de Maria de Fatima 
Pereira da Silva. A pretendente: FABIANA RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorcia-
da, profissão controladora de acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1982), 
residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Valdomiro Rodrigues da 
Silva e de Rosa Silva.

O pretendente: EDINALDO SOUSA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
motorista rodoviário, nascido em Rio Tinto, PB, no dia (10/03/1964), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Cassiano dos Santos e de Severina 
Maria de Sousa dos Santos. A pretendente: ELAINE GONÇALVES DA COSTA, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, nascida em Camaragibe, PE, no dia 
(27/05/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Dias da Costa e de Marinalva Gonçales da Costa.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1981), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gregorio Caetano de Moraes e de Maria 
Clarice Pereira de Moraes. A pretendente: JUCILEIDE SODRE RODRIGUES, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/06/1978), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Rodrigues Filho e de 
Maria Leide Sodre Rodrigues.

O pretendente: SANDRO LUIZ BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em João Pessoa, PB, no dia (13/08/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Batista dos Santos e de Maria do Carmo 
Roberto. A pretendente: VIVIANE MOREIRA VALENÇA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/09/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Graci Soares Valença e de Rosangela 
Maximiana Moreira.

O pretendente: FERNANDO NOGUEIRA CAMILO NETO DE JESUS, estado civil sol-
teiro, profissão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Felipe Weber de Jesus e de Fernanda 
Alves Camilo. A pretendente: AMANDA CAETANO SANTANA SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de logística, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/02/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Givanilton Caetano da Silva e de 
Aldenia Alves de Santana.

O pretendente: JEFFERSON FERREIRA MACEDO, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/02/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira Macedo Irmão e de 
Izauri Alves Macedo. A pretendente: PAMELA DE CASSIA SILVA NOGUEIRA, estado 
civil solteira, profissão analista de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joelci Nogueira Costa e 
de Regina Celia da Silva.

O pretendente: JUÂNDSON FERREIRA MARTINS, estado civil solteiro, profissão ar-
mador, nascido em Conceição, PB, no dia (25/04/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Profírio Martins e de Amélia Ferreira Martins. A 
pretendente: MARCIA PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão doméstica, nascida em Conceição, PB, no dia (28/09/1986), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Pereira da Silva e de Maria Pedro 
do Nascimento da Silva.

O pretendente: WESLEI BISPO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fiscal, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (10/03/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Damião Bispo dos Santos e de Eunice Rosa da Silva. A pretendente: BRUNA 
ALBUQUERQUE DE LIMA, estado civil solteira, profissão fiscal, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (31/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alecsandro Cortes de Lima e de Adriana Rodrigues de Albuquerque.

O pretendente: GIDEVALDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Buerarema, BA, no dia (25/06/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Luduvico dos Santos Filho e de Iranildes 
Soares da Silva. A pretendente: TELMA DOS SANTOS DAMASCENO, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Mirangaba, BA, no dia (10/02/1970), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Felix Damasceno e de Beatriz 
Francisca dos Santos.

O pretendente: MARCOS AURELIO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão pastor evangélico, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1976), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cecilio Antonio de Oliveira e de Maria das Neves 
Alves de Oliveira. A pretendente: ALESSANDRA BRAULE DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão pastora evangélica, nascida em Brasilia, DF, no dia (05/11/1971), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Odenato Paixão da Silva e de Maria Magdalena 
de Albuquerque Braule Pinto.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
farmacêutico, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/04/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Pereira dos Santos e de Tertulina Juvita dos 
Santos. A pretendente: ROSELI SANTA CRUZ MENDES, estado civil viúva, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/08/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Avelino Santa Cruz Correia e de Belanice Correia.

O pretendente: AURI PIMENTEL DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão agente de 
segurança, nascido em Araci, BA, no dia (13/10/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Gama de Sousa e de Ana Alves Pimentel. A preten-
dente: LUCILEIA MARIA DE LANA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Minas Gerais, no dia (07/12/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Florentino de Lana e de Maria Saturnina de Lana.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/2000), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Romildo Alves de Oliveira e de Elza da Silva Oliveira. A pretendente: 
STEPHANY MAYARA SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão agente de 
prevenção a fraude, nascida em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (18/04/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alex Paulo da Silva e de 
Joseane Evangelista de Santana Silva.

O pretendente: LEONARDO FELIPE DUARTE, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marco Antonio da Silva Duarte e de Edina dos Santos Duarte. O 
pretendente: RODRIGO GONÇALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido em Santana do Cariri, CE, no dia (23/01/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Gonçalves do Nascimento e de Maria 
do Socorro do Nascimento.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
encarregado de frios, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves Nascimento e de Maria Aparecida dos 
Santos. A pretendente: ANA HELENA DA SILVA LAZARO, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (06/07/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mario da Silva Lazaro e de Rosangela Fidalgo.

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE GOMES RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1999), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Rodrigues dos Santos e de 
Sandra Aparecida Gomes. A pretendente: DAPHNE TRINDADE DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Suzano, SP, no dia 
(20/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Alves 
dos Santos e de Jadir Trindade dos Santos.

O pretendente: CLEITON APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
analista de crédito, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1991), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Roque dos Santos e de Angela 
Marta da Silva Santos. A pretendente: CAROLINE BATISTA ROCHA DIAS, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Fernandes Dias e de Cleonice 
Batista Rocha.

O pretendente: RAPHAEL AUGUSTO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
servidor público, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1988), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Edson Gomes da Silva e de Marcia Aparecida 
Vecchio Gomes da Silva. A pretendente: ALINE PEREIRA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1989), residente 
e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Manoel Fernando da Silva e de 
Eulina Severina Pereira da Silva.

O pretendente: JONATHAN FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Nunes de Oliveira e de Valdeci 
Fabiano de Souza. A pretendente: ERICA DANIELLY AURELIANO SOUSA, estado 
civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Olho D'Agua, PB, no dia (26/04/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Aureliano da Silva 
e de Maria da Guia de Sousa Silva.

O pretendente: TIAGO LOPES DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão alfaiate, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Ezequiel da Conceição e de Elisa Del Carmen Rojas Lopez. 
A pretendente: BIANCA DA SILVA LINS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edgar Figueiredo Lins e de Katia Dayana da Silva.

O pretendente: JOSE ROBERTO DA SILVA, estado civil viúvo, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1964), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Jose dos Santos da Silva e de Maria Benvinda dos Santos. A 
pretendente: LUCIANA CRISTINA DE PAIVA, estado civil viúva, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1973), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Suez Romero e de Arlete Antonia da Silva.

O pretendente: WADSON MESSIAS PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Potiraguá, BA, no dia (22/03/1998), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Anibal Batista Pinheiro e de Dalva Rodrigues Messias. A 
pretendente: GEOVANA FELIPPE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica 
de nutrição, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/2000), residente e domiciliada na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Geová Vitoriano dos Santos e de Isabel Aparecida 
Felippe dos Santos.

O pretendente: JOÃO VITOR CONCEIÇÃO FERNANDES, estado civil solteiro, profissão 
contador, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Claudio Fernandes e de Viviane Leite Conceição. A 
pretendente: VITÓRIA TRINDADE PEREIRA, estado civil solteira, profissão publicitária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Eronildo Francisco Pereira e de Adriana Rosa Trindade.

O pretendente: CARLOS LEONES GUALBERTO RAMOS, estado civil divorciado, pro-
fissão marceneiro, nascido em Coaraci, BA, no dia (24/03/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Gualberto Ramos e de Lucia Maria de Jesus. 
A pretendente: ROSINETE DE FARIAS OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em Brejo da Madre de Deus, PE, no dia (13/03/1977), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes de Oliveira e de 
Doralice Maria de Farias.

O pretendente: ALAN GOES AGUIAR, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ciro Santos Aguiar e de Rosana Maria Goes Aguiar. A pretendente: 
NATALIA MARTILIANO DE MESSIAS, estado civil solteira, profissão promotora de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/09/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Elisangela Martiliano de Messias.

O pretendente: IVAN PIRES DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ascendino Pires de Andrade e de Nair Ferreira de Andrade. 
A pretendente: FERNANDA DA CRUZ BIANO, estado civil divorciada, profissão babá, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Rafael Altino Biano e de Valdenice Francisca da Cruz Biano.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Wagner, BA, no dia (26/06/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maximiano Francisco de Carvalho e de Jacinta dos Santos 
Carvalho. A pretendente: MARIA DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profissão domés-
tica, nascida em Barra do Choça, BA, no dia (18/02/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Flozino da Silva e de Leonora Santos de Jesus Silva.

O pretendente: DIEGO RAMOS MOREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão as-
censorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Moreira Santos e de Rosana Ramos Moreira 
dos Santos. A pretendente: SARAH DE ARAÚJO SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Roberval Sales Santos e de Claudia de Araujo Santos.

O pretendente: MACIEL FRANCISCO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Francisco de Souza e de Jandira Silva de Souza. A 
pretendente: MICHELE CAROLINE BARBOSA, estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia (18/06/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastião dos Santos Barbosa Filho e de Maria de Lourdes Inacio Barbosa.
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

Empresas devedoras de 
tributos estão proibidas 
de distribuir lucros 
aos sócios, caso sejam 
sociedades limitadas, 
conforme dispõe o artigo 
32 da Lei n° 4.357/64

Contudo, nas sociedades 
por ações a distribuição 
de dividendos é libera-

da, mesmo existindo dívidas 
tributárias.

Na Solução de Consulta n° 30, 
Cosit, de 27/03/2018, a Receita 
Federal do Brasil (RFB) posi-
cionou-se no seguinte sentido:
  (i) confirmou o entendi-

mento de que sociedades 
anônimas podem distribuir 
dividendos mesmo com 
dívidas, e

  (ii) entendeu que socieda-
des limitadas com débitos 
com exigibilidade suspensa 
(parcelados, garantidos por 
penhora, objeto de liminar 
etc.) podem, de igual modo, 
distribuir lucros.

Ou seja, a posição da Receita 
Federal é de que sociedades 
limitadas com débitos não 
garantidos estão impedidas de 
realizar a distribuição, sob pena 
de incorrer em multa de 50%.

Todavia, na prática, diversas 
sociedades limitadas distribuem 
lucros, mesmo carregando débitos 
tributários, ao passo que a grande 
maioria das empresas no Brasil é 
formada por micro e pequenas 
(ME/EPP), das quais depende o 
sustento de seus sócios.

No sentido de proteger jus-
tamente os micros e pequenos 
empreendedores, a OAB ajuizou 
uma ação direta de inconstitu-
cionalidade em 2014 (ADI n° 
5161) questionando a validade 
do art. 32 da Lei n° 4.357/64, 
sob o argumento de que tal dis-
positivo fere o princípio da livre 

iniciativa, insculpido no art. 170 
da Constituição Federal. Referi-
da acho encontra-se pendente 
de julgamento.

A verdade é que não há razão 
plausível para distinguir o regi-
me de distribuição de resultados 
das sociedades anônimas e do 
regime das sociedades limitadas, 
motivo pelo qual aguarda-se o 
êxito da OAB em aludida ADI.

A Receita Federal consegue 
facilmente controlar FB as 
empresas que realizam distri-
buições (informadas na DIRF) 
ao mesmo tempo em que 
mantém débitos: um simples 
cruzamento de seus sistemas 
é capaz de elaborar um rol de 
devedoras distribuindo lucros 
e mesmo assim, não se vê um 
movimento no sentido de coibir 
ou penalizar a prática, ao menos 
de forma ostensiva. Atribui-se tal 
conduta no fato do assunto ser 
controverso e estar aguardando 
posicionamento do STF.

Todavia, vale ressaltar que 
por estar respaldada na lei, a 
RFB pode vir a autuar a em-
presa devedora que distribuir 
lucros, através de agente fiscal 
em procedimento rotineiro e 
individualizado de fiscalização. 
Caso haja autuação, deverá 
a empresa impugnar através 
de processo administrativo, e 
posteriormente – se for o caso 
– judicial, com grandes chances 
de êxito.

Até que haja o posicionamento 
final do STF com o julgamento 
da ADI, haverá sempre um risco, 
ainda que calculado, da empresa 
sociedade limitada que dever 
tributos e distribuir lucros ser 
multada.

Eduardo Moisés

Sociedades limitadas 
devedoras de 

tributos podem 
distribuir lucros?

Alexandre Dissordi (*)

A solução registra in-
formações referentes 
a funcionários, clien-

tes, fornecedores, produtos, 
compras, vendas, impostos, 
entre outras, com a finalida-
de de organizar e otimizar 
o funcionamento de uma 
empresa. Como existem 
várias soluções disponíveis 
no mercado, listei aqui cinco 
dicas fundamentais para es-
colher o ERP mais adequado 
para a sua empresa.
 1) Em nuvem - Ter a ges-

tão na nuvem significa 
ter liberdade para ge-
renciar uma empresa 
de qualquer lugar e a 
qualquer hora. Além 
disso, esse tipo de sis-
tema permite redução 
dos custos de TI, não 
sendo necessária uma 
infraestrutura física. 
Isso elimina os custos 
de manutenção e inte-
gração dos sistemas, 
além de atualizações 
automáticas, sem per-
da de dados. Por isso, 
nem cogite adotar um 
sistema que não esteja 
100% na nuvem.

 2) ERP com CRM - Para 
evitar a utilização de 
vários sistemas desin-
tegrados, é ideal es-
colher um ERP que já 
disponha de um CRM. 
Do inglês Customer 
Relationship Mana-
gement, esse sistema 
centraliza as informa-
ções do relacionamen-

A finalidade é organizar e otimizar o 
funcionamento de uma empresa.

ERP: cinco dicas para escolher 
um sistema de gestão

Um software ERP, do inglês Enterprise Resource Planning, é um sistema de gestão integrado que 
permite a automatização e gerenciamento das mais diversas etapas de um negócio

as melhores práticas 
do mercado, gerando 
economia de tempo, 
melhora na produti-
vidade das equipes e 
redução de erros.

 5) Flexibilidade e per-
sonalização - Um 
bom ERP deve acom-
panhar o crescimento 
de uma empresa. A 
solução deve permitir a 
personalização, sendo 
escalável e adaptável 
às necessidades das 
empresas. 

Por isso, é fundamental 
escolher um software com 
atuação mundial, capaz de 
acompanhar a expansão de 
uma empresa não apenas 
dentro do Brasil, mas tam-
bém no exterior. Um ERP de 
padrão internacional permi-
te a adaptação automática de 
idiomas, moedas e até tribu-
tos, promovendo muito mais 
agilidade e confiabilidade à 
gestão multinacional.

Independentemente das 
necessidades de cada em-
presa, um ERP adequado 
é capaz de modernizar a 
gestão, eliminando proces-
sos manuais, a duplicação 
de dados e principalmente 
os erros humanos. Assim, é 
possível aposentar definiti-
vamente as planilhas e inau-
gurar uma rotina gerencial 
muito mais eficiente.

 
(*) - É cofundador e diretor comercial 

da Active Cloud Solutions, 
maior parceira da Oracle NetSuite na 

América do Sul 
(https://activecs.com.br/).
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  Quando a empresa 

escolhe um ERP que já 
tem um CRM, consegue 
integrar todas as ações 
de serviços, marketing 
e vendas de modo sin-
cronizado, permitindo 
a melhor jornada de 
compra aos clientes e 
um menor custo para as 
operações. A integra-
ção do ERP com o CRM 
melhora a relação entre 
os departamentos de 
uma empresa, evitando 
erros, retrabalhos e 
processos burocráti-
cos.

 3) Business Intelligen-
ce integrado - Com a 
plataforma de BI inte-
grada ao ERP, é possível 
combinar dados com 
análises visuais para 
gerar insights de ne-
gócios significativos e 
acionáveis. O acesso a 
relatórios e informações 
relevantes para a toma-

da de decisão acontece 
de forma rápida, atu-
alizada e segura.  Os 
usuários podem ainda 
personalizar as funcio-
nalidades à medida em 
que a empresa cresce 
ou muda as suas opera-
ções, proporcionando a 
utilização de um único 
sistema. Portanto, nem 
pense em adotar uma 
solução sem Business 
Intelligence.

 4) Automatização dos 
processos internos 
- Nada de trabalhos 
manuais ou passíveis 
a erros. Com um ERP, 
a empresa é capaz de 
operacionalizar todas 
as suas rotinas, auto-
matizar os processos e 
reduzir os erros tanto 
na coleta como na aná-
lise de dados. Todos 
os processos internos 
passam a ser auto-
matizados e padroni-
zados de acordo com 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos Um tributo à 
criatividade no 

empreendedorismo

Trabalhar 
diariamente com 
startups é lidar 
com inovação. E é 
impossível inovar, 
se tratando de 
tecnologia, sem buscar 
soluções criativas 
para problemas 
cotidianos

Eu entendo a criati-
vidade como uma 
habilidade, que 

também pode ser chama-
da de talento, e as pessoas 
podem já nascer com 
esse tipo de sagacidade 
ou podem desenvolvê-la 
ao longo da vida. Já di-
zia Joseph Schumpeter, 
prestigiado economista 
australiano que entendia 
inovações tecnológicas 
como o motor do desen-
volvimento capitalista, 
que ser empreendedor e 
ser inovador são concei-
tos fundamentalmente 
interligados. 

O contraditório seria 
encontrar um empreen-
dedor que não inova - este 
profissional teria muita 
dificuldade em encontrar 
seu espaço no mercado. 
Ou seja, é imprescindí-
vel que o empreendedor 
bem-sucedido não seja 
“mais um”. Ter esse cha-
mado “espírito empre-
endedor” significa estar 
disposto a correr riscos, 
a agir em um mercado 
de incertezas. Sem dúvi-
da, essa vida não é para 
qualquer um. 

Esse profissional pre-
cisa ter uma longa lista 
de habilidades ao mesmo 
tempo: deve ser criativo, 
mas pé no chão. Racional, 
mas ousado. Líder, mas 
humilde. E ele não pode 
deixar de ter inteligên-
cia emocional. Sempre 
gosto de falar que bons 
empreendedores não se 
apaixonam pela solução, 
mas pelo problema que 
querem resolver. A longo 
prazo, sua primeira solu-
ção não vai mais importar. 

É muito comum que 
novos empreendedores 
sejam profissionais que já 
atuaram por anos em um 
segmento específico do 
mercado, identificaram 
lacunas a serem preenchi-
das, e tomaram a decisão 
de preenchê-las. Ótimo. 
O problema é quando 
a solução concebida só 
atende um nicho muito 
pequeno no mercado e 
não é escalável - como 
toda startup deve ser. 

Por isso, os testes de 
validação são tão impor-
tantes. Saia da sua bolha 

e tenha empatia pelo 
seu público-alvo. Tendo 
paixão pelo problema, 
é muito mais fácil ser 
flexível com adaptações 
necessárias ao seu pro-
duto ou serviço. Assim, 
ele será absorvido com 
muito mais facilidade pelo 
consumidor. 

Outra máxima a ser 
seguida: se tudo vai bem, 
tem algo de errado. Não 
fique acomodado dentro 
da sua zona de conforto. 
Os desafios são justamen-
te o que provoca aquela 
“bagunçadinha” que vai 
fazer toda a diferença 
para encantar seu pú-
blico. Se os empresários 
tivessem se acomodado 
com os primeiros mode-
los de celular, hoje não 
teríamos os smartphones. 

Durante minhas mento-
rias no InovAtiva Brasil, 
maior programa de ace-
leração de startups da 
América Latina, tenho 
a oportunidade de lidar 
com grandes grupos de 
novos empreendedores 
a cada semestre. Da mi-
nha perspectiva, posso 
afirmar que as ideias que 
mais enchem os olhos e 
causam entusiasmo são 
aquelas que esbanjam 
criatividade. Mas, tam-
bém, sem exageros. 

Vá com calma. Você não 
vai lançar sua startup para 
resolver todos os proble-
mas do mundo de uma 
só vez. A criatividade é 
um ponto essencial, mas 
ela também precisa ser 
dosada. Uma das situa-
ções mais recorrentes 
que enfrento em minhas 
mentorias é quando o 
empreendedor quer “en-
feitar muito o pavão”, e 
as pessoas acabam não 
entendendo seu produto. 

Quando digo “dosar a 
quantidade certa de cria-
tividade”, essa também é 
uma questão subjetiva. 
Mas o caminho para isso 
não é complicado. Tudo 
passa pelo entendimen-
to da sua persona - seu 
público-alvo. Compre-
endendo bem quem ele 
é, onde está, quais suas 
dores e o que precisa, 
é possível começar com 
uma solução criativa para 
um problema específico e, 
então, pensar em novas 
opções, aprimoramentos 
e talvez até spin-offs da 
startup inicial. 

Mas, vamos por partes, 
que as oportunidades são 
muitas! 

(*) - É Co-Fundador da Osten Moove 
e mentor de negócios no InovAtiva 

Brasil, maior programa de aceleração 
de startups da América Latina (www.

ostenmoove.com.br).

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DEIBSON PEREIRA DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 15/07/1994, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Dempson Cruz dos Santos e de Anadir Pereira dos Santos. 
A pretendente: JULIANA VIANA DOS SANTOS, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 22/11/1996, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Jorge Nascimento dos Santos e de Angela de Melo Viana.

O pretendente: CLAUDIO NUNES TAVARES FILHO, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 01/03/1964, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudio Nunes Tavares e de Celestina Via-
na Tavares. A pretendente: MARILENE DE AGUIAR, profissão: esteticista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 03/06/1963, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Paulo Feliciano de Aguiar e de Marielza Dias de Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA MAIA, profissão: técnico de telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 26/05/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jovan Souza Maia e de Telma Maria da Silva Maia. 
A pretendente: MARIANA MERELES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Heraclito Clementino da Silva e de Genilda Sercundina de Mereles.

O pretendente: ALFREDO NUNES LEONEL, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/12/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sancho Nunes Leonel e de Josefina Alves Nunes Leonel. A pre-
tendente: LUCIANA NEGRI, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Antonio Negri e de Olivia Francisca Negri.

O pretendente: WALLACE CRISTH TRENTO, profissão: analista de sistemas, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Trento e de Helena Moratto Trento. A pretendente: 
ALINE BARBOSA DE SOUZA, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 06/04/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Marcelo Lino de Souza e de Silvia Cunha Barbosa de Souza.

O pretendente: VALDIMAR DE FIGUEIREDO, profissão: aposentado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Jericó, PB, data-nascimento: 10/05/1955, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Valdemar Norvino de Figueiredo e de Santina Galdina de 
Figueiredo. A pretendente: ALDINETE FRANCISCO DA SILVA, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 22/03/1964, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adiel Francisco da Silva e de Claudete Celestino 
da Silva.

O pretendente: ANTONIO DIOCLECIANO BEZERRA DA SILVA, profissão: pizzaiolo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 03/06/1975, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Diocleciano Salustiano da Silva e de 
Cristina Bezerra da Silva. A pretendente: MARIA EDRIANA DA SILVA, profissão: design 
de sobrancelha, estado civil: solteira, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 
03/02/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquim Florentino da 
Silva e de Elvira Luzia Maria da Silva.

O pretendente: MARCELO FERREIRA DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1983, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Adelmo Ferreira da Silva e de Elizabete da Silva Car-
neiro. A pretendente: ELISABETH MITIKO DA SILVA, profissão: func.pública municipal, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1983, re-
sidente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Elisio Pedro da Silva e de 
Tereza Sanae Yamamoto da Silva.

O pretendente: CAIQUE PEREIRA DOS SANTOS, profissão: assistente administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Bernardino Barreto dos Santos e 
de Maria Aparecida Rosana Pereira dos Santos. A pretendente: LARISSA KELLY DA 
SILVA CASTRO, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Meirivaldo Souza de Castro e de Sueli de Fatima da Silva Castro.

O pretendente: DANILO RAFAEL DA SILVA COSTA, profissão: ajudante de exames, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1996, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel Rafael Costa e de Luci Barbosa 
da Silva Costa. A pretendente: TAMARA RODRIGUES LOYOLA MARQUES, profis-
são: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/02/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidnei Jorge Marques e 
de Aparecida Maria Rodrigues de Loyola Marques.

O pretendente: LOUISSON THERALUS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Saut-d´Eau-Haiti, data-nascimento: 08/03/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Louiras Theralus e de Annette Pierre Paul. A pretendente: ELI-
SÂNGELA MARQUES DE MELO, profissão: babá, estado civil: divorciada, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1974, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Jose Adail Resende de Melo e de Conceição de Maria Marques de Melo.

O pretendente: DIOGO GONÇALVES GHERMACOVSKI BERTIN, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/2002, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo Ghermacovski Bertin 
e de Fabiana Gonçalves Ghermacoski Bertin. A pretendente: DANIELA NOVAIS GO-
MES, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/01/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos 
Gomes e de Maria Catarina Rosa Novais.

O pretendente: FILIPI DA SILVA PEREIRA, profissão: técnico de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Claudinei Pereira e de Roseli Moura da Silva Pereira. A 
pretendente: EMANUELLI VENTURA ASSIS, profissão: professora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Aldo Assis e de Maria Aparecida Ventura Assis.

O pretendente: CHARLES NNADOZIE NWOSU, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Obibiezena-Nigéria, data-nascimento: 08/03/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Madukwem Nwosu e de Benadeth Nwosu. A pre-
tendente: EMILY OLIVEIRA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Edvaldo Campos Silva e de Joseane Oliveira Gonçalves.

O pretendente: DANIEVERTON SOUZA COLOMBO, profissão: técnico de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Colombo e de Wilma 
Marks Souza Colombo. A pretendente: RAFAELA FARINA DE SOUZA LIMA, profis-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/11/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivan Rogerio de Lima e 
de Debora Cristina Farina de Souza.

O pretendente: PATRICK KEHINDE IDUBOR, profissão: comerciante, estado civil: viú-
vo, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 11/12/1963, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Alfred Igbinosa Idubor e de Cecilia Bamidele Idubor. A pretendente: 
LAÍS ALVES DE ARAUJO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Carlos Alberto de Araujo e de Luciene Alves Lopes.

O pretendente: BUDDISWAR KARMOKER, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tangail-Bangladesh, data-nascimento: 30/09/1988, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Paresh Karmoker e de Sohagi Rani. A pretendente: 
SIMONE LUCIANO NUNES, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Carlos Alberto Nunes e de Iracides Luciano da Silva Nunes.

O pretendente: MANOEL GOMES DE JESUS, profissão: encanador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Itapé, BA, data-nascimento: 05/01/1972, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Teotino Bispo de Jesus e de Nilda Maria Gomes. A pretendente: 
REGILANE DA SILVA FEITOZA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Assare, CE, data-nascimento: 28/10/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Lauro Alves Feitoza e de Damiana Belizario da Silva Feitoza.

O pretendente: VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, profissão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1997, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Antonio Marinho da Silva e de Ana Paula de Oliveira. A 
pretendente: AMANDA JULY RODRIGUES, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Custodio Rodrigues e de Marcia Barbosa Rodrigues.

O pretendente: WENDER FERREIRA AVELINO, profissão: promotor de vendas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Carmo da Cachoeira, MG, data-nascimento: 03/10/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wilson Ferreira Avelino e de Irene 
do Carmo Avelino. A pretendente: MARCIA ANTONIA DE ANDRADE SILVA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Novo Lino, AL, data-nascimento: 
13/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Leandro Filho e 
de Lenilda Quitéria de Andrade.

O pretendente: ELIZEU ANANIAS DE AGUIAR, profissão: auxiliar de radiologia, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Piracicaba, SP, data-nascimento: 28/02/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geronimo Francisco de Aguiar e de Edna Teresa 
Ananias. A pretendente: ELITA APARECIDA DE SOUZA, profissão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 10/05/1968, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Neto de Souza e de Eugenia Meira.

O pretendente: EDNEI NOGUEIRA DUARTE, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Augusto Duarte e de Maria Jose Nogueira Duarte. 
A pretendente: JOSISLENE DOS SANTOS DA SILVA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Airton Ferreira da Silva e de Cicera 
dos Santos da Silva.

O pretendente: HENRIQUE ALVES DIAS, profissão: eletromecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Valdir Alves Dias e de Valéria Cristina de Siqueira Silva Dias. 
A pretendente: ISABELA DE MELO TEIXEIRA SILVA, profissão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Inácio Suderlan Teixeira da Silva e de Veronica 
Tavares de Melo Teixeira Silva.

O pretendente: MASCOTTE ONWUKA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Lokoja-Nigéria, data-nascimento: 05/08/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Uche Onwuka e de Jane Onwuka. A pretendente: JANAINA 
APARECIDA DE SOUZA BARBOSA, profissão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vilson Jose Barbosa de Souza e de Elisangela 
Aparecida de Souza.

O pretendente: THANKGOD OKEY OKENKEM, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mbaitoli-Nigéria, data-nascimento: 24/02/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Isaiah Ubochi Okenkem e de Esther Ubochi Okenkem. 
A pretendente: MICHELE DOS SANTOS MAGALHÃES, profissão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Pereira Magalhães e de Maria Edna Souza 
dos Santos.

O pretendente: ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 20/07/1985, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Rafael Saturnino do Nascimento e de Marilene Vieira 
da Silva. A pretendente: VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MOISÉS, profissão: auxi-
liar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Moisés e 
de Rosália Alves de Oliveira.

O pretendente: CHINONSO CELESTINE ENEH, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Umuabi-Nigéria, data-nascimento: 03/04/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Foster Eneh e de Esther Eneh. A 
pretendente: MAYARA EMILY DOS SANTOS BORGES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Wilson Caetano Borges e de Junia 
Mara dos Santos.

O pretendente: DAVID LOURENÇO PEREIRA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1956, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Claudionor Lourenço Pereira e de Vicentina Cassiano Pereira. 
A pretendente: DENISE DE OLIVEIRA GOMES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Eli Gomes e de Vera Lúcia de Oliveira Gomes.

O pretendente: FABIO YOSHIKAWA, profissão: analista de qualidade, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/2000, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Heriberto Shigueo Yoshikawa e de Marina Kazue 
Hissadomi Yoshikawa. A pretendente: VITÓRIA QUINTINO FERNANDES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Fernandes e de 
Angela Batista Quintino Fernandes.

O pretendente: DIEGO MICHAEL MOREIRA SANTOS DA FONSECA, profissão: ana-
lista de sistema, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 07/02/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adriano Ramos da 
Fonseca e de Marta Moreira dos Santos. A pretendente: KELLY RAMOS DA SILVA, 
profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Ramos da Silva e de Marlene Ferreira dos Santos Silva.

O pretendente: PAULO ALEXANDRE CABANIUC, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1984, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Cristina Cabaniuc. A pretendente: QUITERIA DA SILVA 
PEREIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, 
PE, data-nascimento: 05/03/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Manoel Vicente Pereira e de Creuza Francisca da Silva Pereira.

O pretendente: ANDRÉ ALVES DE MOURA SOBRINHO, profissão: ajudante de moto-
rista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sidinei Alves de Moura e de Shirlei 
Santiago Cavalcante. A pretendente: CECILIA COTRIM BARBA, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Alexandre Barba e de Fabiana Cotrim 
Barba.

O pretendente: ELEANDRO LIMA DA SILVA, profissão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Pedro Valdevino da Silva e de Maria José Lima da Silva. A pre-
tendente: MARIA CICERA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Maria Anunciada de Melo.

O pretendente: CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: pedreiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São João do Piauí, PI, data-nascimento: 13/04/1970, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Salustriano Ribeiro dos Santos e 
de Maria Helena de Jesus. A pretendente: ARILMA SOUZA SANTA CRUZ, profissão: 
auxiliar de costura, estado civil: divorciada, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 
29/04/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Oscar Gonçalves Santa 
Cruz e de Anaildes Souza Santa Cruz.

O pretendente: CÉSAR AUGUSTO ANTUNES ROSA, profissão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 20/10/1991, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Valmir Jesus Rosa e de Aparecida da Penha Rosa. 
A pretendente: RHAYSSA LESLYE SEVERINO NUNES, profissão: auxiliar administra-
tiva, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/01/2001, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Rodrigo Nunes e de Cristiane 
Oliveira Severino.

O pretendente: JAKSON PEREIRA ROCHA, profissão: auxiliar de vendas, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 03/03/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vilson Jose Pereira e de Lidinalva 
Pereira Rocha. A pretendente: EDIENE NUNES DIAS, profissão: auxiliar de e-commer-
ce, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 
27/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edivilson Nunes Dias e 
de Juscelia Pereira Dias.

O pretendente: RICARDO ALVES DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1997, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Ricardo dos Santos Alves e de Leda Alves 
Pinheiro. A pretendente: ANA CAROLINA SOARES DOS SANTOS, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes dos Santos e de 
Adriana Vicente Soares.

O pretendente: LEANDRO SEVERO DA SILVA, profissão: professor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Severo da Silva e de Maria das Graças Severo da Sil-
va. A pretendente: ALLANA SANTOS FERNANDES, profissão: analista de RH, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/03/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Soares Fernandes e de Vilmara Silva 
Santos.

O pretendente: ALEF DAVID AMANCIO DA SILVA, profissão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Aparecida Amancio da Silva. A pretendente: BRENDA 
CRISTINA PEREIRA, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Cássia Regina Pereira.

O pretendente: RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, profissão: mecânico, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Severino da Silva e de Marineuza 
da Conceição Silva. A pretendente: JANICLEIDE DOS SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 18/04/1995, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Amilton dos Santos e de Eliene 
dos Santos.

O pretendente: FELIPE BATISTA DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1991, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Clovis Coqueiro dos Santos e de Lourdes da Silva Batista 
dos Santos. A pretendente: DEBORA GOMES SANTOS, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos de Lima Santos e de Iolanda Gomes 
Santos.

O pretendente: ALEXANDRE DOMINGOS DE PAULA, profissão: motorista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Domingos de Paula e de Antonia Africo de 
Paula. A pretendente: ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1980, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Roberto Rodrigues dos Santos e 
de Ivani Alves Rodrigues.

O pretendente: FRANCISCO NERILANE VIEIRA DE SOUSA, profissão: auxiliar de ele-
tricista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Deusdete Martins de Sousa e de 
Francisca Evandir Vieira do Nascimento. A pretendente: MARIA OSINEIDE DA SILVA 
E SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-
nascimento: 12/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Pereira da Silva e de Cicera Pereira da Silva.

O pretendente: ANTÔNIO ADERVAL DE ARAÚJO, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Aiuba, CE, data-nascimento: 10/06/1976, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Assis de Araujo e de Francisca Balbina 
da Silva. A pretendente: MARIA CRISTIANE FERNANDES DE SOUSA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Milhã, CE, data-nascimento: 27/11/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Andre Filho e de Maria 
Anorinda de Sousa.

O pretendente: ANDERSON DE CASTRO FLAUSINO, profissão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vera Lucia de Castro Flausino. A pretendente: 
MILENA ALMEIDA SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Bispo dos Santos e de Márcia Almeida da Silva Bispo dos Santos.

O pretendente: GILMAR ONÓRIO DE LACERDA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 16/04/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemar Onório de Lacerda e de Maria Rita 
dos Santos. A pretendente: ALANA APARECIDA DE SOUZA SILVA, profissão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/09/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gasparino Neto da Silva 
e de Creusa Aparecida de Souza.

O pretendente: WESLEY PEREIRA RIBEIRO, profissão: auxiliar de eletrotécnico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/10/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Dorival Gonçalves Ribeiro e de Joselia Perei-
ra Ribeiro. A pretendente: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aldo Vieira dos Santos e de Marinalva Vieira 
dos Santos.

O convivente: SÉRGIO DUMONT, profissão: motorista, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1966, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José André Dumont e de Terezinha Dumont. A convivente: MICHEL-
LE DE OLIVEIRA NOVAIS, profissão: gerente de setor, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1985, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Idelson Antonio de Novais e de Leila Rosa de Oliveira Novais.
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