
De acordo com o Emailmonday, em maio de 2021, 51% das empre-
sas estavam usando automação de marketing e mais da metade das 
empresas B2B (58%) planejavam adotar a tecnologia.   
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O futuro das fábricas passa pela conectividade e pela inteligência 
artificial, assim, as únicas coisas fixas serão os pisos, paredes e tetos. 
Com isso, a fábrica será capaz de se reinventar conforme a necessidade 
e de forma constante, além de ser guiada por uma configuração que 
pode produzir milhares de produtos e com diferentes variantes sem a 
necessidade de adaptações complexas e de alto custo.   

Bosch conecta máquinas e processos  
para criar a fábrica do futuro

Mais de 38 milhões de trabalhadores no Brasil são informais. São pes-
soas que decidiram trabalhar por conta própria motivadas por inúmeras 
razões: desemprego, pela necessidade de encontrar uma rotina mais 
flexível e autônoma ou até mesmo em busca de ganhos mais altos.   

40% dos brasileiros são autônomos: conheça  
atividades informais no mercado digital

Um novo relatório da Kaspersky mostra que as pequenas e médias 
empresas (PMEs) brasileiras estão enfrentando o crescimento de 
três golpes: o roubo de senhas corporativas, ataques via internet e a 
invasão da rede que explora o trabalho remoto.    

Aumentam os ataques a micro e pequenas 
empresas no Brasil
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Os pilotos sumiram? Como encarar a falta 
de mão de obra qualificada

Não é de hoje que empresas de 
diferentes portes e segmentos 
sofrem com o desafio de 
preencher suas vagas. 

A mão de obra qualificada é um problema 
presente em todas elas, até mesmo em 

marcas globais consideradas o sonho de 
qualquer profissional. 

Pesquisa da consultoria ManpowerGroup 
revelou que a escassez de profissionais qua-
lificados tem uma média mundial de 76% 
- no Brasil, o índice chega a 81%, colocando 
o país na nona posição do ranking de locais 
com maior dificuldade de preencher vagas. 
Uma análise mais atenta a este cenário nos 
traz algumas respostas sobre o porquê de 
não encontrarmos profissionais no nível 
de exigência e preparo de muitas vagas.

A primeira questão é a própria evolução 
do mercado, que tem sido ainda mais rápida 
e dinâmica nos últimos anos. Muitas das 
vagas e carreiras para as quais nos prepa-
ramos ao longo de nossa formação sequer 
existem mais. Em contrapartida, diversas 
outras atribuições foram surgindo, impul-
sionadas pela tecnologia e novos formatos 
de trabalho e de vida. 

Assim, as formações ainda incipientes 
e o não acompanhamento da evolução da 
própria carreira ou setor por muitos pro-
fissionais, criou um hiato entre como se 
formam os colaboradores e o que a empresa 
realmente precisa. Um segundo fator é a 
popularização dos modelos híbridos de 
trabalho. Abraçado por muitos nos últimos 
anos, agora o home office se tornou quase 
que um pré-requisito para muitas pessoas, 
o que automaticamente exclui de suas listas 
de pretensões trabalhos que não podem 
oferecer este modelo de atuação. 

Ou seja: ambientes que necessitam do 
profissional presencialmente sofrem ainda 
mais com a escassez de mão de obra qua-
lificada. Quem está neste patamar, acaba 
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escolhendo o regime que mais lhe agrada 
– e para a maioria das pessoas, o  híbrido 
tem sido prioridade.

Em terceiro lugar, a redução da ambição 
profissional acaba contribuindo para o ce-
nário desafiador de contratações. Se antes 
muitos profissionais priorizavam a carreira 
para garantir estabilidade e recursos para 
adquirir os bens materiais dos sonhos, hoje 
boa parte deles prioriza a saúde mental, a 
rotina com a família e qualidade de vida, 
mesmo que isso exija uma vida mais sim-
ples. Estes novos hábitos estão cada vez 
mais presentes. 

Para se ter uma ideia, o número de jovens 
com carteira de habilitação caiu 10% nos 
últimos seis anos. Isso porque eles priori-
zam outros meios de transporte a fim de 
não arcarem com a despesa de um carro 
próprio. Para esse profissional, entrar em 
uma competição acirrada por promoção, 
quando essa lhe exige mais do que está 
disposto a oferecer, está fora de cogitação.

Olhando para o espectro empresarial, os 
novos hábitos e posicionamentos exigem do 
empregador uma postura inovadora. Não 
se pode apenas investir em um bom kit 
de onboarding e esperar que isso seja su-
ficiente para atrair e motivar o colaborador. 
Uma das ações que precisa ser repensada 
e trabalhada com urgência é a colaboração 
entre empresas de um mesmo setor. 

Seja para a formação de mão de obra, 
seja para a criação de novos modelos 
de trabalho, essa união de concorrentes 
será fundamental para reduzir a rotativi-
dade – quantas vezes vemos os mesmos 
profissionais indo e voltando nas mesmas 
empresas? – e criar ambientes que prezem 
pelo crescimento da oferta de mão de 
obra. É preciso, portanto, baixar a guarda 
e unir forças. 

Investir em relações próximas, criar for-
matos de conexão em que o colaborador 
faça cada vez mais parte das decisões. 
Repensar modelos de trabalho e de re-
muneração, onde especialistas sejam re-
conhecidos por suas habilidades sem que, 
necessariamente, tenham que assumir um 
cargo de gestão. É fundamental potencia-
lizar as características que o colaborador 
tem de melhor e também apoiá-lo para 
que entenda que é preciso evoluir junto 
com o mercado.

Mais do que nunca, precisamos de 
empresas e pessoas que sejam agentes 
de transformação para incentivar que 
bons profissionais saiam de seus quartos, 
saiam de trás das telas dos computado-
res e também abracem um movimento 
de compartilhamento de experiência e 
conhecimento para podermos mudar 
esse contexto.

(Fonte: Roberto Vilela é consultor empresarial e 
mentor de negócios - www.orobertovilela.com.br).

AI/FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR

A maior feira de plásticos de alto desempenho 
acontece em agosto

@A FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR 2022 – Feira e Con-
gresso Internacionais de Composites, Poliuretano, Plásticos 

de Engenharia & Compostos Termoplásticos, acontecerá de 16 
a 18 de agosto no São Paulo Expo (Pavilhão 5), em São Paulo, 
SP. Considerada a maior feira de plásticos de alto desempenho 
da América Latina, contará com a participação de cerca de 300 
empresas expositoras e mais de 15 mil visitantes de diversos 
países. Além de conhecer os produtos expostos, os visitantes 
poderão participar gratuitamente: das mais de 120 palestras que 
serão ministradas; das reuniões com clientes ou fornecedores; 
das Arenas de Peças; das Visitas Guiadas. Para fazer a inscrição 
gratuita, acesse (https://easyeventos.com.br/v3/feiplarefeipur/22/
indvis).     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

DEsCOBRIR O 
POTENCIAL DOs 
PROFIssIONAIs 
DETERMINA O 
FuTuRO DA 
EMPREsA    Leia na página 4

NOvA ERA

O limbo
Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 6

Foto: Vestas.com

Embarcação de serviço movida  
a hidrogênio verde 

A Vestas, fabricante de turbinas eólicas onshore e offshore, lança 
um programa pioneiro para explorar como o primeiro navio de 
transferência de tripulação (CTV, em inglês) movido a hidrogênio 
verde do mundo, pode contribuir para a redução das emissões 
de carbono  de suas operações offshore. Essa colaboração com 
a Windcat Workboats é mais um passo concreto em direção ao 
seu objetivo de ser carbono neutra até 2030, sem o uso de com-
pensações. O CTV é alimentado por uma solução bicombustível, 
movida a hidrogênio combinado à gasóleo marítimo. A solução, 
que será lançada em 15 de julho, é parte de um programa piloto 
no parque eólico Norther no Mar do Norte belga, visando coletar 
informações sobre as oportunidades e limitações das embarcações 
movidas a hidrogênio verde nas operações diárias.    Leia a 
coluna completa na página 5

Negócios em Pauta
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Preço da gasolina
Levantamento feito pela ANP 

indica que o valor médio da ga-
solina nas últimas três semanas 
caiu R$ 0,90 no país, invertendo 
a tendência de alta que vinha se 
verificando desde o início do ano. O 
estado com menor valor médio do 
litro da gasolina comum, na última 
semana é o Amapá, a R$ 5,54. Já o 
estado com maior valor médio é o 
Piauí, com R$ 7,25 (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/descobrir-o-potencial-dos-profissionais-determina-o-futuro-da-empresa/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-12-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-limbo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/40-dos-brasileiros-sao-autonomos-conheca-atividades-informais-no-mercado-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aumentam-os-ataques-a-micro-e-pequenas-empresas-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/automacao-de-marketing-um-caminho-sem-volta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/bosch-conecta-maquinas-e-processos-para-criar-a-fabrica-do-futuro/
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Qual será o 
futuro das Américas?

A construção da 
Terra seguiu uma 
linha cuja meta era 
dotar o planeta de 
todas as condições 
para acolher a 
vida humana com 
sustentabilidade

Cabia aos humanos 
e seus governantes 
compreender exa-

tamente como a natureza 
funciona em sua automa-
ticidade. Movidos pela 
cobiça de poder, os homens 
descuidaram disso, impro-
visaram, inventaram, con-
tornaram, mas os efeitos 
não se fizeram por esperar, 
e em consequência o plane-
ta apresenta terríveis sinais 
de deterioração causada 
pela espécie que abrigou 
para evoluir. 

Estamos vivendo num 
mundo em transformações 
com quase 8 bilhões de 
almas. Muitas delas desin-
teressadas da vida e seu 
significado, alienadas sobre 
o áspero momento atual. 
Há problemas com alimen-
tação, água, criminalidade 
mundial, guerras. Quando 
essa humanidade vai ter 
bom entendimento entre 
si? O progresso intelectivo 
avança continuamente, mas 
sempre tem sido acompa-
nhado de decadência. Falta 
“coração”.

A economia visa atender 
às necessidades essenciais, 
mas o dinheiro criou des-
caminhos. Surgiu o meca-
nismo do dinheiro que faz 
dinheiro, mesmo que não 
produza nada ou indo a ex-
tremos com superprodução 
de supérfluos e falta de es-
senciais. Os homens criaram 
o dinheiro, a inflação, os 
juros e a âncora cambial. A 
indústria foi fechando. Tudo 
depende do dinheiro, de 
jogadas especulativas. 

Quando a renda cai, o 
rebuliço se instala, pois não 
há plano B, e como pedras 
de dominó, uma empurra 
a outra. Quem sabe, após 
a grande tormenta econô-
mica, possa enfim surgir 
o sistema sadio em que o 
dinheiro fique no seu papel 
de auxiliar a produção e o 
comércio de bens efetiva-
mente essenciais para  um 
viver de forma condigna.

Os homens, através do 
progresso tecnológico e da 
globalização, criaram a alta 
especialização. Na crise que 
se desenha, o mundo e as 
nações precisarão de pes-
soas com experiência geral, 
aptas a coordenar a produ-
ção dos bens essenciais. O 
momento é de incertezas; 
tudo está oscilando, da 
economia à sociedade; das 
alterações climáticas, ao 
equilíbrio emocional. 

Temos de compreender 
a finalidade de nosso viver 
neste planeta acolhedor, ao 
qual temos submetido a to-
dos os tipos de abusos, mas 
que, como consequência 

de nossos desatinos, agora 
está se tornando hostil à 
vida humana. A sina da 
América Latina tem sido a 
de permanecer estagnada 
com nível baixo na saúde 
e na educação. Francisco 
Pizarro e Hernan Cortez 
deram início à rapinagem no 
império Inca e no México, o 
que acabou abrindo as veias 
das riquezas do continente. 

Em 500 anos, ninguém 
conseguiu uma transforma-
ção para melhor. Dominada 
pela influência religiosa, a 
população esteve na dor-
mência e seus governantes 
na inércia. Embaraçada 
pelas finanças mal geridas, 
regrediu. Neoliberalistas, 
esquerdistas e caudilhos 
se aproveitaram, mas com 
ou sem democracia predo-
minou o atraso e a falta de 
preparo da população. Para 
onde vão as nações latino-a-
mericanas? Vale tudo para 
a conquista do poder pelo 
poder, não para promover 
o progresso real? A Europa 
está atordoada por dívidas 
e crise na energia. 

Os EUA, que deveriam 
inspirar um modelo de re-
novação, não conseguem 
resolver seus múltiplos pro-
blemas internos. A China diz 
não querer o comando, mas 
vai avançando na economia. 
O que será das Américas? O 
que será da humanidade?

O futuro da humanidade 
depende da boa educação 
infantil e do bom preparo 
das novas gerações para a 
vida. 

A parte humana do ser 
está sendo perdida, mas 
tudo terá de se tornar novo 
para subsistir através do 
saber do funcionamento 
das leis naturais da Cria-
ção, possibilitando que a 
sabedoria espiritual possa 
se manifestar, construindo 
beleza, paz, progresso real 
e felicidade, colocando o 
intelecto no lugar que lhe 
cabe: de instrumento a 
serviço do homem.

A educação e o bom pre-
paro das novas gerações 
têm de ser a prioridade para 
deter a acelerada decadên-
cia que o mundo enfrenta. 
A boa formação requer o 
reconhecimento de que es-
tamos inseridos na Criação 
como um fruto dela, o que 
torna indispensável a busca 
do saber do significado da 
vida e das leis que a regem 
para que nela as pessoas se 
integrem construtivamente. 

É preciso raciocínio lú-
cido, simplicidade, clareza 
e naturalidade no pensar 
para a formação de cida-
dãos dotados de bom sen-
so intuitivo, que tenham 
propósitos enobrecedores, 
que reconheçam sua res-
ponsabilidade de beneficiar 
o mundo para que haja paz 
e progresso material e es-
piritual.

(*) - Graduado pela FEA/USP,  
coordena os sites 

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br/home). 

E-mail: bicdutra@library.com.br. 

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O crescimento nas 
vendas requer mais 
do que um estoque 

repleto de mercadorias, é 
necessário que os varejistas 
estejam preparados para 
oferecer uma boa experi-
ência a seus clientes, em es-
pecial em datas com grande 
concentração de pessoas.

“Além de ser um momento 
de grandes oportunidades 
de venda, ocasiões de grande 
movimento também devem 
ser aproveitadas para boas 
práticas de relacionamen-
to com os clientes, como 
campanhas de engajamento 
e ações de fidelização”, co-
menta Anderson Locatelli, 
CEO da Sled, fintech que 
conecta de forma pioneira 
o mercado varejista com 
serviços financeiros.

Para ajudar varejistas, Lo-
catelli aponta dicas de como 
se preparar para ter sucesso 
e reter os consumidores. 
Confira:
 1) Ofereça promoções 

atrativas - Pode ser 
uma dica óbvia, mas 
é essencial para que o 
comércio tenha suces-
so nas datas importan-
tes. Escolha produtos 
que tenham giro no 
estoque ou que sejam 

É necessário que os varejistas estejam preparados para oferecer 
uma boa experiência a seus clientes.

A autenticidade no am-
biente de trabalho é um 
ponto sensível, em que 
parte das pessoas acre-
ditam que é necessário 
seguir uma linha de com-
portamento, enquanto 
outras acreditam que ser 
autêntico e não forçar um 
tipo de conduta é a melhor 
solução. De acordo com 
Branca Barão, especia-
lista em comportamento 
humano e master trainer 
em programação neuro-
linguística, não são todos 
os profissionais que con-
seguem mostrar sua au-
tenticidade no ambiente 
corporativo. 

“A minoria se arris-
ca a ser minimamente 
autêntico no trabalho. 
Ao contrário do que as 
pessoas pensam, a au-
tenticidade não tem a ver 
com falar sem pensar ou 
com aqueles exageros e 
extravagâncias comporta-
mentais. Ser autêntico é 
ter coragem de ser quem 
realmente somos. Tem 
a ver com respeitar os 
próprios valores, agindo 
com integridade e ter 
como principal fonte de 
reconhecimento aquilo 
que pensamos de nós 
mesmos, nos assumindo 
como somos, com nossas 
vulnerabilidades e singu-
laridades”, relata.

Para a escritora, é fun-
damental que os gestores 
assumam e demonstrem 
sua humanidade, não 
tentando parecer perfei-
tos perante suas equipes. 
Quando um líder se posi-
ciona como alguém que 
está aberto a ensinar e 
a aprender, impulsiona a 
equipe a fazer o mesmo, 
criando assim uma cultura 
de aprendizagem funda-
mental em um período 
repleto de mudanças, 
como as que vivemos 
atualmente. 

Não são todos os profissionais que conseguem mostrar sua 
autenticidade no ambiente corporativo.

Compra e venda 
de imóveis com 
menos burocracia

Enfrentar a burocracia para 
comprar um imóvel pode pa-
recer um processo longo, que 
visa garantir a segurança jurí-
dica do negócio. No entanto, 
o uso crescente da tecnologia 
tem acelerado os trâmites 
no setor. Um grande marco 
para desburocratização e 
acessibilidade às operações 
de compra e venda foi a pu-
blicação da Lei 14.382/2022 
no último mês.

A lei instituiu o Sistema Ele-
trônico dos Registros Públi-
cos (Serp) que terá validade 
em todo território nacional. 
De acordo com o presiden-
te da Associação Brasileira 
dos Mutuários da Habitação 
(ABMH), Vinícius Costa, por 
meio do sistema, é possível a 
recepção e o envio de docu-
mentos e títulos, expedição 
de certidões, e consulta às 
indisponibilidades de bens 
decretadas pelo Poder Judi-
ciário, entre outros serviços.

Para as operações que 
envolvem compra e venda 
de imóveis, por exemplo, as 
partes precisam apresentar a 
certidão de matrícula atuali-
zada do imóvel, as certidões 
fiscais e processuais das 
partes envolvidas. Em alguns 
casos que envolvem proces-
sos, também devem buscar 
auxílio de advogado para 
entender o quanto um pro-
cesso pode afetar a validade 
e segurança da operação. A 
criação do Serp visa unificar 
todas os procedimentos e 
informações de uma pessoa 
ou bem específico em um só 
canal desburocratizando todo 
o procedimento.

Com a crescente onda de 
realização de negócios pela 
internet e a possibilidade de 
assinatura digital, por exem-
plo, situações que já vinham 
facilitando sobremaneira os 
negócios no setor imobiliá-
rio, a criação do Serp vai de 
encontro com a tendência 
tecnológica da operação. Viní-
cius Costa destaca ainda que 
do ponto de vista processual, 
o Serp será de extrema valia 
para registros de penhoras e 
indisponibilidades, bem como 
facilitará a busca por bens do 
devedor em todo Brasil - Fon-
te e mais informações (www.
abmh.com.br).

Dicas para ter sucesso 
nas vendas e fidelizar clientes
Um estudo do Ibevar, mostrou que as vendas do Varejo Restrito – referente ao comércio de bens não-
duráveis e semi-duráveis – devem superar 0,32% o resultado de maio, enquanto o Varejo Ampliado – 
além das duas categorias mencionadas, engloba também o comércio de bens duráveis (como veículos 
e materiais de construção, por exemplo) – deve registrar alta de 0,47% no mesmo período

o consumidor recebe 
o valor diretamente em 
seu CPF, sem precisar 
ter conta bancária, 
podendo usar a quantia 
por meio da carteira 
digital, disponível no 
app Troco Simples ou 
na Wallet do varejista.

 3) Diversidade no meio 
de pagamento - Os 
meios de pagamentos 
são tão importantes 
quanto os produtos 
e serviços ofereci-
dos. Segundo estudo 
divulgado pela Con-
federação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), nas lojas fí-
sicas, os cartões de 
débito (32%) e crédito 
(30%) ainda são os 
meios mais utilizados. 

  Contudo, os usuários 
esperam que as em-
presas acompanhem 
a evolução dos meios 
de pagamento e ofere-
çam diferentes formas 
de pagar, atendendo 
diferentes necessi-
dades, o que facilita 
a tomada de decisão 
na hora das compras. 
Fonte e outras infor-
mações: (https://www.
sled.com.br/).

tendência. E antes 
de precificá-los, veja 
como estão os preços 
da concorrência, para 
garantir promoções 
competitivas.

 2)  Ofereça conveni-
ência digital - A pes-
quisa da AllinN aponta 
que somente 3% das 
pessoas que compra-
ram durante o Dia do 
Consumidor em 2021 
haviam comprado na 
mesma loja na edição 
anterior, por exemplo. 
Ou seja, a retenção de 
clientes ainda é um de-
safio para os varejistas. 

  Bons preços são atrati-
vos, porém invista tam-
bém em diversidade na 
forma de pagamento, 
entregas ágeis (no caso 
de e-commerce e deli-
very) e menor tempo 
de fila nos caixas. As 
filas desgastam a re-
lação do varejo físico 
com o público e um 
dos motivos que pro-
vocam essa situação 
é a ausência de troco 
nos caixas. 

  Pensando nisso, a Sled 
traz ao mercado uma 
solução pioneira de 
troco digital, em que 
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Autenticidade no ambiente de 
trabalho: virtude ou perigo?

A permissão para ser 
autêntico que o líder dá 
a si mesmo é sentida pela 
equipe que vai, como con-
sequência, se sentir segura 
para expressar sua própria 
essência e personalidade 
no ambiente de trabalho, 
trazendo mais leveza. Ou-
tra consequência impor-
tante gerada através da 
autenticidade é a inovação. 

Com a permissão para a 
autenticidade acontecer, 
perdemos o medo da re-
jeição, do julgamento e do 
erro, criando a espontanei-
dade que as novas ideias 
tanto precisam para acon-
tecer. Embora seja algo que 
possibilite diversos benefí-
cios, a especialista afirma 
que o mundo corporativo 
ainda não está preparado 
para lidar com pessoas 
que são completamente 
autênticas. 

Falar de autenticidade 
no mundo corporativo, 
que ainda é um ambien-
te político, com relações 
pouco empáticas e pouca 
abertura à autenticidade, é 
o grande desafio. Não basta 
chegar com o discurso se 
as pessoas ainda têm medo 
de darem suas ideias em 
uma reunião, deixarem a 
barba crescer ou usar uma 
armação de óculos mais 
colorida.

Mesmo repleto de desa-
fios, existem caminhos para 

aplicar a autenticidade no 
ambiente de trabalho. É 
necessário implementar 
uma cultura aberta e 
inclusiva, que permita e 
respeite a singularidade 
de cada pessoa. É impor-
tante contar com uma 
liderança autêntica, onde 
o líder traz humanidade 
para o jogo corporativo, 
motivando a diversidade 
e a cultura de cada indi-
víduo. 

Além disso, a empresa 
precisa dispor de pessoas 
que tenham autoconhe-
cimento suficiente para 
serem autênticos e não 
deixarem o bom senso de 
lado. Essa é a estrutura 
ideal para um ambiente 
saudável e uma equipe 
autêntica. As empresas já 
estão dando mais li berda-
de para que a autenticida-
de de seus colaboradores 
esteja mais presente no 
dia a dia. 

Esse conceito segue 
em constante constru-
ção, mas é possível ver 
que essa evolução está 
em evidência em muitas 
empresas. Não apenas as 
que já conhecemos como 
inovadoras e diferentes, 
mas principalmente na-
quelas mais tradicionais e 
conservadoras. - Fonte e 
outras informações, aces-
se: (https://www.branca-
barao.com.br/site/). 
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Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0051754-40.2021.8.26.0100. A Drª. Melissa Bertolucci, 
Juíza de Direito da 27ªVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann CPF Nº 
829.954.869-15,que nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por que Momentum   
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 216.517,73, que deverá ser devidamente atualizado 
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação 
no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 16/03/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007288-30.2022.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Evandro Vieira de Carvalho, CPF Nº 955.070. 
193-04 e RG Nº 2.198.095, que por União Social Camiliana, foi proposta ação de cumprimento de 
sentença alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 17.741,11, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, 
no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 
525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 20/06/2022. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0046232-32.2021.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, 
Juiz de Direito da 43ªVC do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Eliane de Oliveira, CPF 363. 
657.128-12, RG 43.202.129-2, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por edital para que efetue o paga 
mento do valor de R$ 21.627,10, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias (art. 513, §2º, IV, CPC), a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e honorários de 10%(art. 523, §1º,CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, 
(art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 01/06/2022.  

Álcool Ferreira S.A.
CNPJ 61.154.480/00001-30

Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)

Balanço patrimonial
31/03/2022

31/03/2021 
(não auditado)

Ativo/Circulante 91.558 149.207
Caixa e equivalentes de caixa 14.856 65.441
Contas a receber de clientes 46.046 55.830
Estoques 15.550 4.229
Impostos a recuperar 14.657 23.137
Outros créditos 449 570
Não circulante 106.399 52.609
Outros créditos 527 222
Impostos a recuperar 15.487 830
IR e CS diferido 1.213 3.978
Partes relacionadas 65.477 24.022
Imobilizado 15.924 14.848
Intangível 7.771 8.709
Total do ativo 197.957 201.816

Balanço patrimonial
31/03/2022

31/03/2021 
(não auditado)

Passivo e patrimônio líquido/Circulante 81.479 73.813
Fornecedores 27.007 29.539
Empréstimos e financiamentos 41.278 24.051
Obrigações tributárias 1.078 922
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.296 3.767
Dividendos a pagar – 4.246
Provisão para imposto de renda e contribuição social 3.216 5.157
Outras obrigações 3.967 4.511
Arrendamento mercantil a pagar 2.637 1.620
Não circulante 42.601 53.569
Empréstimos e financiamentos e debêntures 17.743 47.656
Obrigações tributárias/fiscais – –
Outras obrigações – –
Partes relacionadas 22.042 1.171
Provisão para riscos – 53
Arrendamento mercantil a pagar 2.816 4.689
Patrimônio líquido 73.877 74.434
Capital social 10.000 10.000
Reserva de capital 7.123 7.123
Reserva de reavaliação 3.316 3.316
Reservas de lucros 53.438 53.995
Dividendo adicional proposto – –
Total do passivo e patrimônio líquido 197.957 201.816

Demonstração do resultado
31/03/2022

31/03/2021 
(não auditado)

Receita líquida 351.389 443.800
Custo de vendas (268.639) (307.995)
Lucro bruto 82.750 135.805
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (31.699) (37.764)
Despesas administrativas (20.299) (25.774)
Outras receitas e despesas, líquidas 344 (55)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 31.096 72.212
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 8.050 6.524
Despesas financeiras (8.621) (10.810)
Lucro antes do IR e da CS 30.525 67.926
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (7.604) (27.206)
Diferido (2.770) 3.978
Lucro líquido do exercício 20.151 44.698
Lucro líquido do exercício por ação (em reais) 2,02 4,47

Demonstração do resultado abrangente
31/03/2022

31/03/2021 
(não auditado)

Lucro líquido do exercício 20.151 44.698
Resultado abrangente total do exercício 20.151 44.698

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
de reavaliação

Reservas 
Legal

Reservas 
de lucros

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31 de março de 2020 (não auditado) 10.000 4.880 – – 17.252 (394) 31.738
Capital social – – – – – – –
Constituição de reserva de capital – 2.243 – – – – 2.243
Lucro líquido do exercício – – – – – 44.699 44.699
Realização de reserva de reavaliação – – – – – – –
Destinações:
Reserva legal – – – 3.316 (1.081) (2.235) –
Reserva de lucros – – – – 37.824 (37.824) –
Dividendos a distribuir – – – – – (4.246) (4.246)
Dividendos adicionais propostos – – – – – – –
Saldos em 31 de março de 2021 (não auditado) 10.000 7.123 – 3.316 53.995 – 74.434
Lucro líquido do exercício – – – – – 20.151 20.151
Destinações:
Reserva legal – – – – – – –
Reserva de lucros – – – – 20.151 (20.151) –
Reversão de dividendos adicionais propostos – – – – 4.246 – 4.246
Reversão de dividendos adicionais propostos – – – – 46 – 46
Dividendos distribuídos – – – – (25.000) – (25.000)
Saldos em 31 de março de 2022 10.000 7.123 – 3.316 53.438 – 73.877

Demonstração dos fluxos de caixa

31/03/2022
31/03/2021 

(não auditado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos 30.525 67.926
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
  Depreciação e amortização 5.273 4.191
  Adição (Reversão) em perdas estimadas
   em créditos de liquidação duvidosa 101 1.093
  Juros e encargos financeiros (Câmbio) (4.217) 3.685
  Juros sobre arrendamento mercantil 292 340
  Impostos diferidos 2.765 (3.978)
  Provisão para riscos (53) –
  Ganho (Perda) com alienação de imobilizado
   e intangível (155) –
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
  Contas a receber de clientes 9.683 (15.239)
  Estoques (11.321) 4.013
  Partes relacionadas (20.584) (9.640)
  Tributos a recuperar circulante e não circulante (6.177) (11.666)
  Outros ativos circulantes e não circulantes (183) (65)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
  Fornecedores (2.532) 4.642
  Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1.471) (2.133)
  Obrigações tributárias/fiscais 156 (1.516)
  Outros passivos circulantes e não circulantes 1.004 (3.094)
  Dividendos Baixados (4.246) 4.246
  Imposto de renda e contribuição social pagos (9.572) (23.227)

31/03/2022
31/03/2021 

(não auditado)
Caixa proveniente das operações (1.140) 42.805
Juros pagos sobre financiamentos (3.633) (1.519)
Imposto de renda e contribuição social pagos (9.572) (23.227)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais (14.345) 18.059
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (3.102) (2.028)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de investimento (17.447) 16.031
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de financiamentos - principal 13.528 50.000
Pagamentos de financiamentos (18.634) (7.274)
Pagamento de arrendamento mercantil (3.302) (2.052)
Dividendos pagos (25.000) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento (33.138) 40.674
Aumento (redução) líquido em caixa
 e equivalentes de caixa (50.585) 56.705
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 65.441 8.736
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.856 65.441
Aumento (redução) líquido em caixa
 e equivalentes de caixa (50.585) 56.705
Transações que não envolveram caixa: (i) Registro de direitos de uso em  
contrapartida ao passivo de arrendamento no montante de R$ 5.335 (R$ 0 em 
31/03/2021), relativo a novos contratos enquadrados na norma de arrendamento 
mercantil. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Álcool Ferreira S.A. (“Companhia”) é uma empresa 
constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado domiciliada no 
Brasil. O endereço da sede da Companhia é na Alameda Madeira, 222 - 7º andar 
- Edifício Alfacon - Conjunto 71 - Sala 04 - Alphaville Centro Industrial e Empresa-
rial - Alphaville, Barueri - SP e é controlada pelo Grupo MPR Participações S.A. A 
Companhia está envolvida primariamente na produção e comercialização de álco-
ol etílico hidratado extra neutro e de álcool etílico hidratado extra neutro orgânico e 

Diretoria
Jose Paulo Ferreira Soares - Presidente - CPF 260.191.008-98

Jose Marcio Ferreira Soares - Vice-Presidente Comercial - CPF 271.581.778-90
Jose Ricardo Ferreira Soares - Vice-Presidente de Operações e Marketing - CPF 222.317.678-05

Julio Cesar Lima Alonso - Diretor de Operações - CPF 168.241.158-35
Contador 

Marcos Palladino - CRC 1SP-253492/O-5 - CPF 296.663.518-54

na distribuição de outros tipos de álcool, tais como álcool anidro, hidratado e  
extrafino, destinados a diversos segmentos da indústria. Hoje a sua destilaria con-
ta com mais de 62.500m² de área em Cordeirópolis-SP. Sendo um segmento in-
dustrial do Grupo MPR, a marca possui mais de 70 anos no mercado. Com um a 
destilaria e laboratório próprios, a Companhia está presente em todo caminho do 
produto pelo país. Além disso, a Companhia comercializa os seus produtos no 
mercado externo, com presença em países da América, Europa e África. O álcool 
para fins (industrial), como principal produto, é largamente utilizado em diversos 
segmentos industriais (indústria alimentícia, química, farmacêutica, bebidas e cos-
mética) e se diferencia, basicamente, pela concentração e pureza. Entre os produ-
tos, citam-se: o Álcool Etílico Extra Neutro Orgânico, o Álcool Etílico Extra Neutro, 
o Álcool 70%, o Álcool Etílico Hidratado Extra Fino, o Álcool Etílico Hidratado, o 
Álcool Etílico Anidro e o Anti-Freeze. Em suas unidades de Americana-SP e Almi-
rante Tamandaré-PR, atua com a distribuição de produtos de limpeza (saneantes) 
e conservação de ambientes, tais como casas, escritórios, lojas e hospitais. 

Companhia Nacional de Álcool e Controlada
CNPJ nº 60.881.299/0001-62

Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas - Exercícios findos em 31/03/2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando especificado de outra forma)
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado

*(Reclassificado) 31/03/2022 31/03/2021* 31/03/2022 31/03/2021*
Ativo/Circulante 56.062 60.443 60.321 68.621
Caixa e equivalentes de caixa 12.159 3.281 14.743 9.373
Contas a receber de clientes 9.607 16.751 11.031 18.444
Estoques 11.256 16.369 11.068 16.715
Impostos a recuperar 21.494 21.607 21.888 21.618
Adiantamentos a fornecedores 602 1.596 614 1.608
 Outros créditos 944 839 977 863
Não circulante 199.151 169.817 195.139 168.728
Outros créditos 716 709 749 869
Impostos a recuperar 26.374 25.754 30.386 30.104
IR e CS diferidos 5.008 2.960 5.171 2.960
Partes relacionadas 21.073 856 21.424 885
Investimento em controlada 32.224 31.694 – –
Imobilizado 64.205 53.442 62.645 53.486
Intangível 49.551 54.402 74.764 80.424
Total do ativo 255.213 230.260 255.460 237.349

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

Passivo e patrimônio líquido/Circulante 63.575 71.842 67.447 75.896
Fornecedores 35.214 46.576 37.394 49.564
Empréstimos, financiamentos e debêntures 16.627 16.324 16.627 16.324
Obrigações tributárias 1.203 1.368 1.277 1.461
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.012 2.628 1.190 2.813
Dividendos a pagar 294 535 294 535
Provisão de IR e CS 2.004 – 2.223 –
Outras obrigações 3.350 3.019 4.571 3.577
Arrendamento mercantil 3.871 1.392 3.871 1.996
Não circulante 105.227 70.920 101.602 73.955
Empréstimos, financiamentos e debêntures 24.000 40.000 24.000 40.000
Obrigações tributárias/fiscais – 84 – 84
Outras obrigações – 1.128 – 2.359
Partes relacionadas 69.790 23.888 65.778 23.888
Provisão para riscos 369 681 756 832
Arrendamento mercantil a pagar 11.068 5.139 11.068 6.792
Patrimônio líquido 86.411 87.498 86.411 87.498
Capital social 15.000 15.000 15.000 15.000
Reserva de capital 53.091 53.091 53.091 53.091
Reserva de reavaliação 63 63 63 63
Reserva legal 1.151 1.151 1.151 1.151
Reservas de lucros 17.106 18.193 17.106 18.193
Total do passivo e patrimônio líquido 255.213 230.260 255.460 237.349

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
1. Contexto operacional: A Companhia Nacional de Álcool (“Companhia”) é uma empresa constituída na 
forma de sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil. O endereço da sede da Companhia é 
na Alameda Madeira, 222 - 7º andar - Edifício Alfacon - Conjunto 71 - Sala 04 - Alphaville Centro Industrial e 
Empresarial - Alphaville, Barueri - SP e é controlada pelo Grupo MPR Participações S.A. Em 1º/08/2017, a 
Companhia adquiriu o controle societário da Ilha Comércio de Álcool Ltda. (“Da Ilha”), conforme divulgado na 
nota explicativa nº 8, que, assim como a Companhia, está envolvida primariamente na industrialização, 
comercialização e distribuição para o varejo de produtos de higiene, limpeza e cosméticos. Os produtos 
comercializados pela Companhia têm como principais matérias-primas o álcool etílico hidratado outros fins 
(industrial), a acetona, o querosene e o hipoclorito de sódio. Os produtos de limpeza são enquadrados na 
categoria de saneantes, que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes, tais como casas, escritórios, 
lojas e hospitais. Logo, a Companhia está sujeita à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, que atua 
no registro e na notificação de produtos cosméticos e saneantes, antes de sua comercialização, observando 
critérios de qualidade para garantir sua eficácia e segurança. 

Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
*(Reclassificado) 31/03/2022 31/03/2021* 31/03/2022 31/03/2021*
Receita líquida de vendas 206.097 304.713 226.075 324.156
Custo das vendas (167.664) (224.690) (184.031) (242.289)
Lucro bruto 38.433 80.023 42.044 81.867
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (14.904) (39.491) (16.605) (41.255)
Despesas gerais e administrativas (21.342) (30.144) (22.301) (32.174)
Outras receitas operacionais, líquidas 563 569 641 3.074
Resultado da equivalência patrimonial 1.088 307 – –
Lucro operacional antes do resultado financeiro 3.838 11.264 3.779 11.512
Resultado financeiro líquido: Receitas financeiras 851 1.680 1.299 2.640
Despesas financeiras (5.550) (6.186) (5.704) (6.371)
Lucro antes do IR e da CS (861) 6.758 (626) 7.781
IR e CS: Correntes (2.493) (6.898) (2.891) (7.921)
Diferido 2.016 2.992 2.179 2.992
Lucro líquido do exercício (1.338) 2.852 (1.338) 2.852
Lucro líquido do exercício por ação - R$
Lucro líquido por ação - básico e diluído (em reais) 0,06 0,14 0,06 0,14

Demonstrações dos resultados abrangentes Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

 Lucro líquido do exercício (1.338) 2.852 (1.338) 2.852
 Outros resultados abrangentes – – – –
 Resultado abrangente total do exercício (1.338) 2.852 (1.338) 2.852

Demonstrações das mutações  do patrimônio líquido

Capital  
social

Reser- 
va de  

capital

Reser- 
va de 

 reava- 
liação Legal

Reser- 
vas de 
 Incen- 

tivos  
Fiscais

Reser- 
va de 

 lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2020 15.000 53.091 141 1.008 5.389 12.630 (2.413) 84.846
Aumento capital – – – – – – – –
Constituição de reserva de capital – – – – – – – –
Realização de reserva de reavaliação – – (78) – – – 118 40
Lucro líquido do exercício – – – – – – 2.852 2.852
Destinações: Reserva legal – – – 143 – – (143) –
 Reserva de lucros – – – – – (258) 258 –
 Reserva de Incentivos fiscais – – – – 432 – (432) –
 Dividendos a distribuir – – – – – – (240) (240)
 Saldos em 31/03/2021 15.000 53.091 63 1.151 5.821 12.372 – 87.498
Realização de reserva de reavaliação
Prejuízo do exercício – – – – – – (1.338) (1.338)
Destinações: Reserva legal – – – – – – –
 Reserva de lucros – – – – – (1.338) 1.338 –
 Reserva de Incentivos fiscais – – – – 230 (230) – –
 Reversão dividendos 
  adicionais propostos – – – – – 251 – 251
Saldos em 31/03/2022 15.000 53.091 63 1.151 6.051 11.055 – 86.411

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

 Resultado antes dos impostos (861) 6.758 (626) 7.781
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
  Depreciação e amortização 11.784 11.919 12.850 12.472
 Amortização da mais-valia 558
 Provisão para riscos (312) 482 (76) 633
 Adição (reversão) em perdas estimada 
  para crédito de liquidação duvidosa (165) 1.418 (165) 1.418
 Reversão Custo não Realizado (cut-off) (816) – (816)
 Provisão/reversão para perda de estoque (1.067) – (1.067) –
 Resultado de equivalência patrimonial (1.088) (307) – –
 Lucro na alienação de imobilizado – – – 85
 Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos 3.938 3.007 3.938 3.007
 Juros sobre arrendamento mercantil 511 575 560 727
 Impostos diferidos 2.016 – 2.179 –
 Baixa de Arrendamento – (1.450)
 Ganho/Perda) com alienação de imobilizado e intangível – 1.386
 Outras Provisões 10 – 10 –
 (Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes 7.309 33.860 7.578 37.013
 Estoques 6.996 (5.375) 7.530 (3.895)
 Impostos a recuperar (2.555) (34.553) (2.763) (35.922)
 Partes relacionadas (20.217) (856) (20.539) (828)
 Outros créditos 882 3.238 1.000 3.320
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (11.362) 1.522 (12.170) 7.074
 Obrigações tributárias (738) (2.708) (936) (3.282)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1.616) 1.628 (1.623) 1.561
 Partes relacionadas 45.902 – 41.890 –
 Outras obrigações (676) (1.255) (963) (5.707)
 Caixa proveniente das operações 38.312 19.353 35.727 25.457
 Juros Pagos sobre financiamentos (3.635) (3.606) (3.635) (3.632)
 IR e CS pagos (121) (6.898) (402) (7.921)
 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 38.433 8.849 31.690 13.904
 Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado e intangível (7.500) (13.642) (7.539) (13.642)
 Dividendos recebidos – 5.309 – –
 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (30.812) (8.333) (27.786) (13.642)
 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Captação de mútuos partes relacionadas – 9.264 – 9.264
 Pagamento de empréstimos partes relacionadas – – –
 Captação de financiamentos - principal – 20.730 – 20.730
 Pagamento de arrendamento mercantil (2.299) (4.793) (2.781) (5.617)
 Pagamentos de financiamentos (16.000) (36.346) (16.000) (36.427)
 Dividendos pagos – (573) – (573)
 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
  atividades de financiamento (21.934) (11.718) (18.781) (12.623)
 Aumento (redução) líquido em caixa  e equivalentes de caixa 8.878 (11.202) 5.370 (12.361)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.281 14.483 9.373 21.734
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 12.159 3.281 14.743 9.373
 Aumento (redução) líquido em 
  caixa e equivalentes de caixa 8.878 (11.202) 5.370 (12.361)Diretoria

Jose Paulo Ferreira Soares - Presidente - CPF: 260.191.008-98
Jose Marcio Ferreira Soares - Vice-Presidente Comercial - CPF: 271.581.778-90

Jose Ricardo Ferreira Soares - Vice-Presidente de Operações e Marketing - CPF 222.317.678-05
Julio Cesar Lima Alonso - Diretor de Operações - CPF 168.241.158-35

Contador
Marcos Paliadino - CRC: 1SP-253492/O-5 - CPF 296.663.518-54

Transações que não envolveram caixa: A Companhia apresenta suas demonstrações dos fluxos de caixa 
pelo método indireto. Durante o período findo em 31/03/2022, a Companhia realizou as seguintes transações 
que não envolveram caixa e, portanto, não estão refletidas na demonstração dos fluxos de caixa da controla-
dora e consolidado: (i) Registro de direitos de uso, dentro da rubrica de imobilizado, em contrapartida ao 
passivo de arrendamento no montante de R$ 10.196, relativo a novos contratos enquadrados na norma de 
arrendamento mercantil.

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ nº 13.974.755/0001-39

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/03/2022 e 2021 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado

Ativo 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021
Circulante 1.787 5.968 162.657 224.490
Caixa e equivalentes de caixa 81 122 29.681 74.936
Contas a receber de clientes – – 57.077 74.274
Estoques – – 26.138 27.649
Impostos a recuperar – – 46.773 43.797
Imposto de renda e contribuição social diferido – – 163 –
Partes relacionadas 919 519 – –
Dividendos a receber – 4.534 – –
Adiantamento a fornecedores – – 805 1.645
Outros créditos 787 793 2.020 2.189
Não circulante 160.419 162.159 204.917 198.029
Outros créditos – – 1.277 1.091
Impostos a recuperar – – 35.646 31.892
Imposto de renda e contribuição social diferido – – 6.221 6.938
Investimentos 159.750 161.519 – –
Imobilizado 123 118 78.692 68.452
Intangível 546 522 83.081 89.656
Total do ativo 162.206 168.127 367.574 422.519

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021
Circulante 2.160 6.706 151.145 158.633
Fornecedores 176 109 64.578 79.220
Empréstimos e financiamentos – – 57.905 40.375
Obrigações tributárias 7 8 2.361 9.924
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 669 915 4.466 7.033
Dividendos a pagar 1.058 5.674 1.353 5.968
Provisão para IR e CS – – 5.439 5.156
Outras obrigações 250 – 8.535 7.715
Arrendamento mercantil a pagar – – 6.508 3.242
Não circulante – – 56.383 102.465
Empréstimos e financiamentos – – 41.743 87.657
Impostos de renda e contribuição social diferidos – – – 84
Outras obrigações – – – 2.359
Provisão para riscos – – 756 884
Arrendamento mercantil a pagar – – 13.884 11.481
Patrimônio líquido 160.046 161.421 160.046 161.421
Capital social 60.000 60.000 60.000 60.000
Reserva de capital 32.401 32.401 32.401 32.401
Reserva de reavaliação – 63 – 63
Reservas de lucros 67.645 68.957 67.645 68.957
Dividendo adicional proposto – – – –
Total do passivo e patrimônio líquido 162.206 168.127 367.574 422.519

Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

Receita líquida – – 450.829 631.236
Custo de vendas – – (326.036) (415.979)
Lucro bruto – – 124.793 215.257
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (2.222) (1.185) (48.304) (79.019)
Despesas administrativas (15.279) (18.157) (42.600) (54.389)
Outras receitas e despesas, líquidas 17.501 19.342 873 3.003
Resultado da equivalência patrimonial 18.698 48.582 – –
Lucro operacional antes do resultado financeiro 18.698 48.582 34.762 84.852
Resultado financeiro líquido: Receitas financeiras – – 9.349 9.163
Despesas financeiras – – (14.328) (17.181)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social 18.698 48.582 29.783 76.834
IR e CS: Corrente – – (10.495) (35.126)
Diferido – – (590) 6.874
Lucro líquido do exercício 18.698 48.582 18.698 48.582
Lucro líquido do exercício por ação - R$
Lucro líquido por ação - básico e diluído (em reais) 0,19 0,49 0,19 0,49

Demonstrações dos resultados abrangentes Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

Lucro líquido do exercício 18.698 48.582 18.698 48.582
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total do exercício 18.698 48.582 18.698 48.582

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva de 
reavaliação

Reserva 
legal

Reservas 
de lucros

Lucros 
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2020 60.000 32.401 141 1.531 23.381 – 117.454
Capital social – – – – – – –
Constituição de reserva de capital – – – – – – –
Lucro líquido do exercício – – – – – 48.582 48.582
Realização de reserva 
 de reavaliação – – (78) – – 78 –
Destinações:
Reserva legal – – – 2.429 – (2.429) –
Dividendos a distribuir – – – – – (4.615) (4.615)
Dividendos adicionais propostos – – – – 41.616 (41.616) –
Saldos em 31/03/2021 60.000 32.401 63 3.960 64.997 – 161.421
Realização de reserva 
 de reavaliação – – (63) – – 63 –
Lucro líquido do exercício – – – – – 18.698 18.698
Destinações: –
Reserva legal – – – 935 – (935) –
Dividendos a distribuir – – – – 1.776 (1.776) –
Reversão dividendos 
 adicionais propostos – – – – 4.615 – 4.615
Outros – – – – 312 – 312
Dividendos distribuídos – – – – (25.000) – (25.000)
Dividendos adicionais propostos – – – – 16.050 (16.050) –
Saldos em 31/03/2022 60.000 32.401 – 4.895 62.750 – 160.046

Demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021
Lucro antes dos impostos 18.698 48.582 29.783 76.834
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício como 
 caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: – – – –
Depreciação e amortização 224 9 18.234 16.674
Provisão para crédito de liquidação duvidosa – – (64) 1.521
Juros sobre empréstimos e financiamentos – – (283) 4.519
Juros sobre arrendamento mercantil – – 852 1.067
Provisão para riscos – – (128) 632
Resultado de equivalência patrimonial (18.698) (48.582) – –
Impostos diferidos 4.534 – 553 85
Lucro na alienação de imobilizado – – (219) –
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes – – 17.261 4.229
Estoques – – 1.511 (7.771)
Adiantamento a fornecedores – – 840 –
Impostos a recuperar – – (6.729) (51.282)
Partes relacionadas – 4 – –
Outros ativos circulantes e não circulantes 87 345 (17) 3.159
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 68 109 (14.642) 15.089
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 65 342 (2.567) 4.036
Obrigações tributárias (1) 3 (7.563) 11.924
Partes relacionadas (400) (57) – –
Outros passivos circulantes e não circulantes (250) (50) (7.697) (136)
Dividendos baixados (4.615) (4.615)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 212 705 24.510 80.580
Juros pagos sobre financiamentos (17.241) (5.152)
Imposto de renda e contribuição social pagos – – 10.175 (34.869)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 212 705 17.444 (40.559)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (253) (573) (10.779) (15.444)
Dividendos recebidos 25.000 – – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 24.747 (573) 6.665 (15.444)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos – – 13.528 70.730
Pagamentos de financiamentos – – (34.364) (43.702)
Pagamento de arrendamento mercantil – – (6.084) (7.668)
Dividendos pago (25.000) (29) (25.000) (29)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 de financiamento (41) (29) (51.920) 19.331
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa (41) 103 (45.255) 44.446
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 122 19 74.936 30.490
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 81 122 29.681 74.936
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa (41) 103 (45.255) 44.446

Transações que não envolveram caixa: A Companhia apresenta suas demonstrações dos fluxos de caixa 

pelo método indireto. Durante o período findo em 31 de março de 2022, a Companhia realizou as seguintes 

transações que não envolveram caixa e, portanto, não estão refletidas na demonstração dos fluxos de caixa 

da controladora e consolidado: (i) Registro de direitos de uso, dentro da rubrica de imobilizado, em contrapar-

tida ao passivo de arrendamento no montante de R$ 15.531, relativo a novos contratos enquadrados na nor-

ma de arrendamento mercantil.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
1. Contexto operacional: O Grupo MPR Participações S.A. (“Companhia” ou “Grupo”) é uma empresa 
constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado e domiciliada no Brasil. O endereço registrado 
do escritório do Grupo é Alameda Madeira, 222, Edifício Alfacon, 7° andar, conjunto 71, sala 1, Alphaville - 
Barueri - SP. O Grupo tem como controlador final o Fundo de Investimento em Participações Vocatus 
Multiestratégia e o Zulu Corp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. O Grupo atua na 
administração de bens próprios e na participação em outras empresas, sendo, ainda, direta ou indiretamente, 
controlador das subsidiárias, com destaque as empresas Companhia Nacional de Álcool, Álcool Ferreira S.A. 
e Da Ilha Comercio de Álcool Ltda. As subsidiárias atuam nos ramos de indústria, comércio e distribuição por 
atacado e varejo, assim como importação e exportação de álcool, subprodutos, solventes derivados ou não 
de petróleo, produtos para limpeza, matérias-primas, embalagens, vinagres e bebidas alcoólicas, produtos 
químicos e açúcar, entre outros, nas quais o Grupo participa do resultado enquanto controlador. Para 
cumprimento de suas atividades relacionadas, as partes têm de fazer uso de: (a) estruturas administrativas de 

apoio em comum, tais como equipamentos de informática, softwares, outros equipamentos e móveis e 
instalações em geral; (b) atividades administrativas de apoio em comum, relacionadas ao processamento de 
informações trabalhistas, previdenciárias, contábeis, tributárias e rotinas e funções administrativas em geral; e 
(c) fornecedores externos em comum, relacionados com as referidas estruturas e atividades (“estruturas 
administrativas”). É do interesse das partes otimizar e padronizar seus esforços administrativos, evitando 
duplicidades de estruturas administrativas, cargos e esforços de atividades de apoio internos e, como 
consequência, fortalecendo os princípios e as práticas de governança corporativa do Grupo, com a 
racionalização de gastos em comum. Em 1°/08/2017, a Companhia Nacional de Álcool (“CNA”) adquiriu o 
controle societário da Da Ilha Comércio de Álcool Ltda. (“Da Ilha”) que, assim como a CNA, está envolvida 
primariamente na industrialização, comercialização e distribuição para o varejo de produtos de higiene, 
limpeza e cosméticos. As demonstrações financeiras individuais da Companhia relativas ao exercício findo em 
31/03/2022 abrangem a Companhia e investimentos em empresas controladas. 

Diretores
Jose Paulo Ferreira Soares: Presidente - CPF: 260.191.008-98

Jose Marcio Ferreira Soares: Vice-Presidente Comercial - CPF: 271.581.778-90
Jose Ricardo Ferreira Soares: Vice-Presidente de Operações e Marketing - CPF 222.317.678-05

Julio Cesar Lima Alonso: Diretor de Operações - CPF: 168.241.158-35

Contador:
Marcos Palladino - Contador CRC: 1SP-253492/O-5; CPF: 296.663.518-54
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Estamos vivendo novos tempos e quando me refiro a isso não se trata apenas de relembrar tudo o que a pandemia nos trouxe 
em termos de aprendizados, adaptabilidade e novas formas de se relacionar tanto no trabalho como na vida social.  

Destaco a nova era na qual a área de recrutamento e seleção está ingressando.

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 12 de julho de 20224

relif_CANVA

234 mil vagas de emprego abertas, sendo que 64% 
dos empregadores não encontravam candidatos 
adequados para os cargos vagos, segundo a Youth 
Employment. 

E segundo projeções do ONS (Office for National 
Statistics), órgão do Reino Unido semelhante ao 
IBGE, até 2050 os empregadores exigirão que 60% 
dos trabalhadores sejam altamente qualificados, em 
comparação com os 40% disponíveis no mercado. A 
partir desses dados, podemos concluir que existem 
vagas, mas não temos profissionais qualificados 
para preenchê-las. Sendo assim, qual será o desafio 
dos profissionais de recrutamento e seleção daqui 
para frente?  

L icenças, afastamentos, altos índices de de-
semprego, números recordes de vagas... São 
muitas mudanças, mas a principal vivenciada 

pelas equipes de Gestão de Pessoas é a priorização 
das habilidades dos candidatos no momento de 
decidir qual deles será contratado. 

Fato é que as empresas, corretamente, diga-se 
de passagem, não estão mais recrutando apenas 
por experiência, passando a valorizar também o 
potencial dos candidatos. Note que não estamos 
afirmando que não estão mais deixando de levar 
em conta experiência profissional ou formação, 
mas que esses não são mais os únicos aspectos 
que estão sendo considerados no momento de uma 
contratação. 

O Fórum Econômico Mundial estima que 54% 
dos trabalhadores em todo o mundo precisam 
de requalificação. Já uma pesquisa de 2021 da 
McKinsey revelou que o emprego se correlaciona 
fortemente com a proficiência em várias áreas de 
desempenho e que os altos ganhos mostraram es-
tar ligados a pontos fortes no desenvolvimento do 
plano de trabalho, questionamentos, autoconfiança 
e consciência organizacional. 

O que estes dados nos confirmam é que o futuro do 
trabalho passa, obrigatoriamente, pela capacidade 
de desenvolvimento de novas habilidades por parte 
dos profissionais, e não apenas pelo conhecimento 
técnico. Como comprovação disso, um estudo re-
cente da DCMS mostrou que o Reino Unido tinha 

Do avanço tecnológico passando pelo período 
de incerteza proporcionado pela pandemia e as 
mudanças subsequentes nas expectativas dos 
funcionários, o novo normal exige que as empre-
sas contratem pelo potencial. E em meio à forte 
concorrência, os gerentes de RH e recrutamento 
devem agir rapidamente. A melhor forma de fazer 
isso é recrutando profissionais pelo potencial que 
eles têm de aprender novas habilidades e aplicá-las 
às demandas em constante mudança do ambiente 
de trabalho. 

Muitas organizações ainda confiam em currículos 
ao tomar decisões de contratação, mas a persona-
lidade é muito mais preditiva do sucesso em um 
cargo do que a experiência. Concentrar-se no po-
tencial sobre a experiência passada também ajuda 
a remediar a escassez de habilidades, expandindo o 
pool de talentos ao, simultaneamente, abrir portas 
para talentos mais diversos. O uso de ferramentas 
de avaliação psicométrica é a forma mais segura 
e confiável para descobrir os melhores talentos. 

Existem seis traços de personalidade que são 
capazes de indicar o nível de sucesso que uma 
pessoa terá em seu trabalho: conscienciosidade, 
resiliência, curiosidade, audácia, competitividade 
e aceitação à ambiguidade. Esses traços podem ser 
descobertos a partir de relatórios detalhados que 
apresentam dados sobre a personalidade dos can-
didatos. Algumas avaliações, como o Indicador de 
Traço de Alto Potencial (HPTI), desenvolvido pelo 
psicólogo do trabalho Ian MacRae, e pelo psicólogo 
Dr. Adrian Furnham, medem diretamente os níveis 
de conscienciosidade e de resiliência. 

Já se você quiser descobrir o nível de curiosidade 
que um candidato tem, o ideal é utilizar uma ferra-
menta de personalidade capaz de revelar o quanto 
um candidato está motivado pela novidade, bem 
como obter informações úteis sobre o quanto aberto, 
reflexivo e socialmente consciente um indivíduo 
é, já que ela mede autoconsciência, consciência 
social, autogestão e habilidades sociais. 

Ter alta Inteligência Emocional é preditivo de 
sucesso em cargos gerenciais envolvendo pesso-
as. Essas ferramentas estão disponíveis para as 
empresas e podem otimizar e aumentar o nível 
de assertividade na escolha dos profissionais, re-
duzindo assim os encargos financeiros e culturais 
que uma contratação equivocada pode gerar para 
empresas e equipes.

(*) - É CEO do Grupo Soulan e Country Manager da Thomas International Brasil.
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Tel: 3043-4171

A tecnologia verde para 
a sustentabilidade dos 

empreendimentos

Os consumidores, 
cada vez mais 
conscientes, buscam 
comprar produtos 
sustentáveis

Com a crescente pre-
ocupação global so-
bre os impactos das 

empresas na sociedade, se 
tornou imprescindível que 
as companhias estejam 
atentas à redução dos efei-
tos que os seus processos 
causam ao meio ambiente. 
Dentre as soluções mais 
eficientes para mantermos 
a acelerada evolução digital 
sem elevar os danos ambien-
tais está a TI verde. 

As tecnologias verdes são 
soluções desenvolvidas que 
consideram seu impacto 
sobre o meio ambiente. No 
caso dos data centers, tais 
tecnologias impulsionam, 
por exemplo, iniciativas 
de eficiência energética, 
com redução do impacto 
ambiental por meio da 
fabricação e consumo de 
recursos tecnológicos.  

Segundo o estudo Susten-
tabilidade na Agenda das 
Lideranças, encomendado 
pela empresa de tecnolo-
gia SAP, mais de 69% dos 
executivos da América 
Latina afirmaram que já 
possuem uma estratégia de 
sustentabilidade em suas 
empresas, um crescimento 
significativo se comparado 
aos 46%, de 2021.  

Esse percentual mostra a 
importância de uma agenda 
ESG nos dias de hoje, onde 
o mercado valoriza serviços 
e produtos de uma empresa 
com valores e boas práticas 
ambientais, sociais e de 
governança. As demandas 
de sustentabilidade vêm 
dos clientes, colaboradores, 
sociedade e até mesmo dos 
fornecedores, sendo funda-

mentais para a reputação e 
valor das empresas.  

Outro dado da pesquisa 
expõe as ações relacionadas 
à Diversidade e Inclusão 
(D&I) como principal foco 
das estratégias de ESG 
(63% das empresas consul-
tadas); seguidas por cadeia 
de valores socialmente 
responsáveis, redução da 
pegada de carbono, prepa-
ração da força de trabalho 
e economia circular. 

Os consumidores, cada 
vez mais conscientes, bus-
cam comprar produtos sus-
tentáveis e se engajar com 
empresas que se preocupam 
com a agenda ESG. 

Pensar em boas práticas 
alinhadas a essa pauta é 
uma exigência cada vez mais 
constante no mercado e é 
essencial para assegurar a 
longevidade dos negócios. 

Além disso, tais práticas 
trazem valor para as em-
presas, impactando todos os 
seus públicos: de acionistas 
a empregados, de clientes 
a fornecedores, da comu-
nidade ao meio ambiente. 
Há alguns exemplos de tec-
nologias verdes, como o de-
senvolvimento de produtos 
que sejam ecologicamente 
responsáveis em todo seu 
ciclo – desde a redução do 
uso de recursos naturais na 
fabricação até o descarte 
adequado.

Automação e soluções 
tecnológicas empresariais 
para redução do uso de 
papel com documentos 
impressos; soluções para 
reciclagem de resíduos e 
sistemas de reuso de água; 
mudanças no layout das 
empresas e modelos de 
gerenciamento para otimi-
zação de processos e ganho 
de eficiência nas operações, 
entre outras tecnologias. 

(*) - É Diretora de ESG da Odata 
(https://odatacolocation.com/).

Carolina Maestri (*)

D - Inovação em Cosmiatria  
Em formato inédito no mundo, a Merz Aesthetics® inaugura em São 
Paulo o Merz Hauz, um projeto inovador no mercado da estética. Com 
instalações modernas e versáteis, o espaço foi pensado como um hub 
de inovação para viabilizar a realização de pesquisas, treinamentos e 
compartilhamento de conhecimentos em cosmiatria. Com expectativa 
de impactar cerca de 8 mil profissionais de saúde por ano, o Merz Hauz 
conta com auditório premium e salas para educação continuada e atu-
alização. Além disso, o local já possui estrutura para a realização de live 
injections com transmissão internacional, assim como já foi projetada 
uma área hands on para tratamento simultâneo de até oito pacientes. 
Saiba mais em (https://www.merz.com/br/). 

E - Usinas Solares
A Arcos Dorados, franquia responsável pela operação do McDonald’s 
na América Latina e Caribe, e a EDP, empresa que atua em todos os 
segmentos do setor elétrico, acabam de inaugurar três usinas solares 
- uma em Cotia (SP) e duas em Rio Paranaíba (MG). Com investi-
mento de R$ 28,3 milhões aportado pela EDP, os empreendimentos 
têm capacidade anual de geração de 11.726 MWh/ano e atenderão 
exclusivamente a demanda de energia de 28 restaurantes da rede e 
de sete quiosques de sobremesa, por meio de um contrato com dura-
ção de 12 anos. Além disso, o volume de energia gerado pelas usinas 
receberá em sua totalidade a certificação I-REC (International REC 
Standard), sistema global pelo qual organizações podem comprovar 
que a energia que consomem é proveniente de fontes renováveis. Saiba 
mais: (https://www.edp.com.br/).  

F - Vendas de Smartphones 
Um levantamento feito pela GfK mostra que, entre janeiro e maio, as 
vendas de smartphones compatíveis com a tecnologia 5G cresceram 
230% no Brasil, em relação ao mesmo período do ano anterior. Um 
dos fatores para essa disparada é o aumento da oferta de aparelhos 
com preços mais acessíveis. Felipe Mendes, diretor-geral da GfK 
para América Latina, explica que, até o início de 2021, as poucas 
opções que o consumidor tinha eram modelos premium. A partir da 
segunda metade do ano, porém - e principalmente na Black Friday -, 
surgiram os lançamentos intermediários, com preços entre R$1.700 
e R$2.500, abrindo o portfólio do 5G. Saiba mais em: (https://www.
gfk.com/home).

A - Arte Armorial 
O Centro Cultural Banco do Brasil-SP abre para o público no próximo 
dia 13 (quarta-feira), a mostra “Movimento Armorial 50 Anos”, ex-
posição que reúne arte, encontros musicais e conversas sobre a arte 
armorial. Este importante movimento artístico lançado no Recife, em 
18 de outubro de 1970, foi criado e liderado pelo dramaturgo, professor, 
pintor e consagrado escritor Ariano Suassuna (1927-2014). A exposi-
ção ocupará todo o prédio do CCBB-SP. Ainda haverá programação 
especial com espetáculos musicais e eventos para debater o legado do 
movimento armorial. A mostra também oferece atividades interativas 
e acesso a conteúdos digitais como o tour virtual da mostra e playlist 
em streaming de áudio. Entrada gratuita. Ingressos disponíveis em: 
(https://www.eventim.com.br/).

B - Mulheres Eletricistas
A transmissora de energia elétrica Taesa convida as mulheres de todo o 
Brasil a se inscreverem gratuitamente no curso de ‘Formação de Mulheres 
Eletricistas’. Esta é mais uma iniciativa do Programa de Diversidade e 
Inclusão da empresa que, até o momento, já formou 36 mulheres. Ter o 
Ensino Médio completo e disponibilidade para assistir às aulas, ministra-
das remotamente em horário comercial, são os únicos pré-requisitos. O 
curso é direcionado à formação de profissionais para a posição Eletricista 
de Linha, que é responsável pela manutenção preventiva e corretiva das 
linhas de transmissão. Em formato online, de 12 a 23 de setembro, as 
aulas serão ministradas por colaboradores especializados. Inscrições e 
mais informações, acesse: (https://vagas.com.br/v2401181).

C - Stopover em Istambul
A Turkish Airlines incluiu o Brasil ao seu programa de stopover (co-
nexão prolongada) em Istambul. O programa permite aos passageiros 
com viagens internacionais e longas conexões em Istambul, aproveitar 
a escala para conhecer as diversas atrações e maravilhas do país. O 
stopover oferece uma noite de acomodação em hotel 4 estrelas para 
passageiros da classe econômica e duas noites de acomodação em 
hotel 5 estrelas para passageiros da classe business. Os passageiros 
também podem estender a duração de suas acomodações gratuitas com 
preços vantajosos em hotéis selecionados. Para ter acesso ao benefí-
cio é necessário enviar um email ao site (https://www.turkishairlines.
com/pt-int/flights/stopover/),  solicitando o stopover após a compra 
das passagens.

G - Segmento de Motocicletas 
O primeiro semestre de 2022 da Honda Motos foi concluído com números 
positivos nos dados de emplacamento de motocicletas: foram mais de 485 
mil unidades de janeiro a junho, o que representa um aumento de 25% 
em relação ao mesmo período de 2021, quando a produção da empresa 
foi fortemente impactada pelas restrições da pandemia. Os resultados 
desse ano concretizam o melhor primeiro semestre da empresa desde 
2015, quando foram comercializadas cerca de 520 mil unidades. O mês 
com o maior número de emplacamentos totais foi maio, com mais de 
103 mil unidades. A média de vendas diárias nesse período, de 4.710 
motocicletas, registra o melhor índice mensal desde janeiro de 2014.

H - Bicicletas Abandonadas 
O Instituto Aromeiazero tem uma campanha permanente desde 2011, 
chamada Bike Parada não Rola, que consiste na articulação entre sín-
dicos e síndicas de condomínios residenciais para planejar campanhas 
de identificação e coleta de bikes abandonadas nos bicicletários. A ONG 
coleta as bikes abandonadas e as reforma, dando uma nova vida para elas 
e utilizando em seus projetos sociais, tais como o Viver de Bike, curso 
de geração de renda a partir da bicicleta, destinado a profissionais do 
cicloturismo, ciclologística e pessoas que queiram empreender com a 
bike, e o Rodinha Zero, que ensina crianças a pedalar com autonomia 
e segurança sem rodinhas de apoio. Para maiores informações, acesse: 
(https://www.aromeiazero.org.br/). 

I - Vítimas de Mariana 
O Judiciário inglês vai julgar o caso da ação movida pelas vítimas do desastre 
de Mariana, ocorrido em novembro de 2015, contra a BHP Billiton, grupo 
anglo-australiano associado à brasileira Vale, na Samarco, mineradora 
responsável pela tragédia. O caso envolve o pedido de indenização para 
cerca de 200 mil vítimas – entre eles, membros da comunidade indígena 
Krenak, 25 governos municipais brasileiros, seis autarquias, 531 empresas 
e 14 instituições religiosas – e poderá chegar a bilhões de libras. Trata-se 
da maior ação coletiva relacionada a um desastre ambiental nos tribunais 
ingleses. A decisão de analisar o caso foi tomada pela justiça britânica. 
Agora, a ação deve seguir para a fase de mérito, em que será determinada 
a responsabilidade da BHP sobre os danos causados pelo desastre. 

J - Compras Governamentais
Já estão abertas as inscrições para o Hackathon Compras Governamentais, 
uma maratona de programação voltada para aumentar a participação, nos 
contratos públicos, de micro e pequenas empresas, microempreendedores 
individuais, agricultores familiares, produtores rurais e cooperativas de 
consumo. A ideia é reunir equipes de programação para desenvolver siste-
mas inovadores e impulsionar a participação desses empreendedores nas 
compras governamentais. O evento, realizado pelo Serpro, deve ocorrer 
entre os próximos dias 20 e 28. A expectativa é reunir, representantes do 
governo, academia e sociedade.Saiba mais: (https://www.serpro.gov.br/
menu/quem-somos/eventos/hackserpro/hackathon-compras).
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Pela segunda semana 
seguida, o mercado finan-
ceiro reduz a expectativa 
de inflação para 2022. De 
acordo com o Boletim 
Focus, divulgado ontem 
(11) pelo Banco Central, 
o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
deste ano deverá ficar em 
7,67%. Há uma semana, 
esse percentual estava em 
7,96%; e há quatro sema-
nas, em 8,5%.  Para 2023, 
a expectativa de inflação 
subiu de 5,01% (previsão 
divulgada na semana pas-
sada) para 5,09%. É a 14ª 
alta seguida.

Com relação ao Produ-
to Interno Bruto (PIB), 
o Boletim Focus des-
ta semana aumentou 
de 1,51% (projeção 
divulgada na semana 
passada) para 1,59% a 
previsão de crescimen-
to. Há quatro semanas, 
o cálculo estava em 
1,42%. O PIB estimado 
para 2023 ficou estável 
na comparação com a 
semana passada, 0,5%. 

O mercado financeiro manteve estável em 13,75% a estimativa 
para a taxa básica de juros, a Selic, de 2022.
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Resolução do 
Senado zera IPVA 
para motos até 170 
cilindradas

Resolução promulgada 
pelo Senado zera o Im-
posto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) para veículos de 
duas rodas (motos) de até 
170 cilindradas. Com a me-
dida, os proprietários estão 
desobrigados de pagar o 
IPVA, a partir de 2023. A 
resolução publicada no 
DOU de ontem (11) está 
assinada pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco. 
“Esta resolução entra em 
vigor na data de sua publi-
cação, produzindo efeitos 
a partir de 1º de janeiro do 
exercício financeiro subse-
quente”, diz o documento.

De acordo com a Abra-
ciclo, o Brasil tem a sexta 
frota de motocicletas do 
mundo, com mais de 30 
milhões de unidades, con-
forme dados de fevereiro 
deste ano. Os modelos até 
170 cilindradas são os mais 
usadas por pessoas que 
utilizam esse tipo de moto 
em suas atividades profis-
sionais. Elas representam 
80% das vendas do setor, 
segundo a Abraciclo (ABr).

O valor representa um 
aumento importante 
em comparação com 

2020, quando 69% dos gran-
des industriais investiram. 

Houve ainda redução na 
frustração dos planos de 
investimento: 62% das em-
presas executaram seu plano 
conforme o planejado. Em 
2020, o percentual foi de 
47%. O gerente de Análise 
Econômica da CNI, Mar-
celo Azevedo, explica que 
os três principais tipos de 
investimentos foram em: 
aquisição de novas máquinas 
e equipamentos, seguidos 
da desembolsos para a ma-
nutenção ou atualização de 
máquinas e equipamentos e, 
por fim, melhoria da planta, 
fábrica ou armazém.

Os dados mostram que 

Os dados mostram que 74% das empresas 
consultadas pela CNI usaram recursos próprios como principal 

fonte de financiamento.
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Maioria das indústrias fizeram 
investimentos produtivos em 2021
A pesquisa Investimento na Indústria 2021-2022, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra 
que 79% das grandes indústrias realizaram investimentos em 2021, o maior percentual desde 2014

em 2022. 75% das empresas 
declararam que pretendem 
investir. A última vez que 
esse indicador ficou abaixo 
dos 80% foi em 2017.

Entre os investimentos 
previstos, a produtivida-
de continua a nortear os 
planos de investimento da 
indústria. Já a procura pelo 
aumento da capacidade pro-
dutiva perdeu importância 
no investimento, enquanto 
a intenção em investir em 
manutenção da capacidade 
produtiva aumentou consi-
deravelmente. O mercado 
interno segue como o prin-
cipal foco dos investimentos 
na indústria: 62% das empre-
sas alegam que o foco dos 
investimentos é somente ou 
principalmente o mercado 
interno (AI/CNI).

74% das empresas con-
sultadas pela CNI usaram 
recursos próprios como 
principal fonte de financia-
mento. Desde 2015 esse in-
dicador está acima dos 70%. 

O financiamento de bancos 
oficiais de desenvolvimento 
representa 7% das fontes 
de financiamento. Os indus-
triais estão mais cautelosos 
ao falar sobre investimentos 

Mercado financeiro prevê inflação 
de 7,67% para este ano

Há quatro semanas, es-
tava em 0,55%.

O mercado financeiro 
manteve estável em 13,75% 
a estimativa para a taxa 
básica de juros, a Selic, de 
2022. Há quatro semanas, 
a previsão era de 13,25% 
para o fechamento do 
ano. A estimativa para a 
cotação do dólar ao final 
do ano apresentou alta na 
comparação com a semana 
passada, passando de R$ 
5,09 para R$ 5,13. Há qua-
tro semanas, a previsão era 
de que a moeda norte-ame-
ricana fecharia o ano com 

uma cotação de R$5,01.
De acordo com o Focus, 

o dólar fechará 2023 cota-
do a R$ 5,10 – o mesmo 
valor da semana anterior. 
Há quatro semanas, a 
expectativa era de que 
a moeda apresentaria a 
cotação de R$ 5,05 ao final 
do próximo ano. O boletim 
projeta, para 2024, uma 
cotação de R$ 5,06, ante 
aos R$ 5,07 projetados 
como cotação há uma 
semana ; e aos R$ 5,03 
projetados há quatro se-
manas para o final daquele 
ano (ABr).
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O limbo

No Além, há quatro 
universos: céu, 
purgatório, inferno e 
limbo. É o que prega 
a Igreja Católica. 
Fiquemos neste 
último. 

O limbo é “a fronteira 
do inferno”, o lugar 
de almas que não 

merecem subir ao céu. E 
que, segundo a Igreja de 
Roma, também não são con-
denadas a padecer o fogo do 
inferno. O conceito original 
se voltava para crianças 
não batizadas, designadas 
de pagãs.

Usando o simbolismo, pu-
xemos a ideia para o campo 
da política. O governo de 
Jair Bolsonaro não é crian-
ça pagã, mas sua índole, 
sua identidade, seu modus 
operandi nos fazem pensar 
que ele está no limbo, na 
fronteira com o inferno, haja 
vista o estrago que tem feito 
ao tecido institucional. 

Que estrago, indagam 
alguns? O afrontamento à 
Corte Suprema, em desafio 
aberto ao Poder Judiciário, 
o patrocínio de Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC), que possibilitará o 
montante de mais de R$ 
40 bilhões para cooptar 
votos, a intervenção na Pe-
trobras, entre outras ações 
arbitrárias. O argumento 
é de que os mais pobres 
carecem de proteção, daí 
a mão forte do Estado na 
costura do cobertor social, 
a diminuição do preço de 
combustíveis, o combate 
ao STF por “judicializar” 
as políticas públicas, entre 
outras ações.

O presidente Jair, com sua 
verve prolífera, põe lenha 
na fogueira nacional, que 
tende a causar mais e mais 
estragos. Parece querer 
acender o pavio do caos, 
preparando terreno para 
eventual intervenção, algo 
como um golpe. A depender 
do resultado das eleições de 
2 de outubro.

O governo é um ente à 
procura de um rumo. Sem 
ideias, ou melhor, com uma 
única ideia: desenhar o am-
biente social e político para 
permitir que o presidente 
se reeleja. Para tanto, o 
pacotão de bondades (?) foi 
para o colo do Centrão, mo-
bilizando partidos de todo 
o espectro ideológico para 
aprovar a PEC Kamikaze 
(suicida por furar o teto de 
gastos). 

Qual é o eixo que movi-
menta a engrenagem gover-
nativa? Qual é a política de 
desenvolvimento? Inexiste.  
Lembrando. Fernando Hen-
rique garantiu dois man-
datos montado no cavalo 
da estabilidade econômica 
e amparado em reformas 
fundamentais no aparelho 
do Estado, cujos efeitos po-
sitivos foram se esgarçando 
ante a emergência de novas 
expectativas sociais. 

Lula da Silva e seu PT 
chegaram ao centro do 
poder, depois de costurar 

por décadas e com muita 
intransigência os fios de 
seus particularismos. Aí 
chegando, embriagados 
com o sumo do poder, na 
esteira da verticalização de 
cargos no governo (coisa 
que o próprio presidente 
Lula chegou a reconhe-
cer), desfizeram os traços 
que davam nitidez a seus 
perfis, particularmente no 
que diz respeito à bandeira 
ética, brandida nos palcos 
iluminados da política. 

As oposições intensifica-
ram uma locução de teor 
crítico cujo fundamento era 
menos um escopo progra-
mático e mais o comporta-
mento de atores principais 
e secundários do palco 
governamental. O embate 
de uns contra outros.

Trata-se de uma disputa 
de rua. São tempos do 
“embaciamento” do jogo 
político ou, como denomina 
Roger-Gérard Schwartzen-
berg, uma “uniformização 
no cinzento”. 

O posicionamento dos 
partidos numa zona des-
colorida, no grande arco 
central da sociedade, está 
a demonstrar alto grau de 
flexibilização, um prag-
matismo voltado para re-
sultados. Cada vez mais 
assemelhados, partidos e 
líderes estão menos preo-
cupados em trabalhar no 
campo das ideias e mais 
interessados em conquistar 
o “poder pelo poder”. Parce-
la do Parlamento substitui 
os horizontes abertos do 
desenvolvimento pela visão 
imediata e ligeira de inves-
tigações, agora sob a égide 
de CPIs. 

Quem tem ideia, por 
exemplo, do que pensam 
os maiores partidos, como 
União Brasil, PP, PSD, PL, 
PSDB, MDB, a respeito de 
um projeto para o país? Do 
PT, sabemos que se desloca 
para o centro, ocupando 
flancos da socialdemo-
cracia. É a estratégia de 
Lula para ganhar maiores 
contingentes eleitorais. No 
fundo, a intenção visível de 
fortalecer o “centralismo 
democrático” significa o 
resgate do Estado gordo, 
com as funções de intervir 
fortemente no mercado, 
calibrar e monitorar os 
fluxos da locução na mídia 
massiva. 

Os grupamentos se re-
únem nas antessalas do 
poder, onde se serve o caldo 
insosso de uma cultura sem 
discurso com sobremesa 
de geleia partidária. É bem 
verdade que o Brasil não 
é exceção na moldura da 
banalização da atividade 
partidária que se observa 
em praticamente todos os 
quadrantes mundiais. 

L. de Crescenzo, escritor 
italiano, ensina: “O poder 
é como a droga e sempre 
exige doses maiores”. Vale 
tudo para ampliar espaços. 

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Inovação aberta ganha tração
O processo de transformação digital que permeia nosso ambiente empresarial torna necessário que as 
empresas privadas busquem melhorar continuamente seus processos e produtos.

Vivaldo José Breternitz (*) e  
Jones Henrique Martins (**)

Uma das formas de se fazer isso 
é criar um ecossistema de ino-
vação aberta, no qual as em-

presas buscam startups que possam 
ajudar a melhorar esses processos 
e produtos, nem que seja apenas 
trazendo soluções para problemas 
pontuais. 

Uma tentativa bastante interessan-
te de criação de ecossistema desse 
tipo vem acontecendo na cidade de 
Jundiaí, onde foi criado um grupo 
informal chamado Grape Valley – 
uma brincadeira com as palavras 
“uva”, pois Jundiaí é conhecida como 
a Terra da Uva e “valley”, numa alu-
são ao Vale do Silício.  Além disso, 
o logo do grupo é um cacho de uvas 
estilizado, trazendo a ideia de que 
juntos todos tem mais valor

Fazem parte desse grupo empre-
sários, profissionais e professores 
da região de Jundiaí, interessados 
no assunto, e que representam em-

e tem um portal em https://linktr.
ee/grapevalleyjundiai, no qual inte-
ressados podem filiar-se ao grupo 
e obter informações acerca de suas 
atividades, que são abertas e sem 
qualquer custo.   

(*) Vivaldo José Breternitz, professor, consultor e 
diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

(**) Jones Henrique Martins, administrador  
público e cofundador do Grape Valley.

presas já consolidadas, startups e 
instituições de ensino.  Essas pes-
soas se reúnem ao menos uma vez 
por mês para discutir temas ligados 
à inovação aberta e, especialmente, 
trocar experiências e promover o 
networking.

O grupo acolhe novos participan-
tes, está presente nas redes sociais 
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News@TI
é fundamental. Durante a pandemia da COVID-19 a solução da 
Dahua Technology foi instalada em aeroportos e metrôs de diversas 
partes do mundo, inclusive no Brasil, para medir a temperatura de 
passageiros e colaboradores como forma de auxiliar na prevenção 
ao Coronavírus. A escolha ocorreu graças à precisão das câmeras 
térmicas usadas com um equipamento chamado black body, que 
garante a medição de temperaturas com erro menor do que 0,3ºC, 
uma questão crucial na aferição em aplicações deste tipo.

480 bolsas para jovens em curso online e 
gratuito de TI certificado pelo Google

@Com a crescente demanda por novos profissionais na área de 
Tecnologia da Informação (TI), BID Lab, Google e JA Brasil 

estão abrindo novas turmas para o programa gratuito TECH.JÁ de 
capacitação profissional. A iniciativa oferece 480 bolsas de estudo 
a estudantes da rede pública de ensino na maioria das regiões do 
Brasil (40 para moradores do Rio de Janeiro). O curso é voltado a 
jovens entre 18 e 29 anos que concluíram o ensino médio na rede 
pública de educação, com renda de até dois salários mínimos por 
pessoa da família. As inscrições estão abertas até 05 de agosto, pelo 
site: https://jabrasil.org.br/ti. As aulas começarão no fim de agosto.

675 empreendedores do Rio podem se 
inscrever no programa Brasil Mais 

@O programa gratuito Brasil Mais entra no seu quinto ciclo de 
capacitações. Nesta etapa, 675 micro e pequenas empresas 

ligadas ao comércio, serviços e indústrias receberão consultorias 
no formato híbrido (presencial ou online) por um período de 
quatro meses. Nos ciclos anteriores, as empresas participantes 
aumentaram em 42% a produtividade do negócio e o faturamento 
aumentou em 25%. Ao todo mais de 2,1 mil empresas já participa-
ram do programa. Para a nova fase, as micro e pequenas empresas 
devem fazer sua inscrição até o dia 15 de julho pelo link: https://
sites.rj.sebrae.com.br/brasilmais/. O programa terá início no dia 
18 de julho.

Câmeras térmicas são usadas na prevenção e 
no combate a incêndios  

@As câmeras térmicas da Dahua Technology, especialista em 
soluções de AIoT inteligentes e segurança eletrônica, têm 

sido tradicionalmente associadas a locais críticos como indústrias 
químicas onde o monitoramento de impressões de calor humano 

ricardosouza@netjen.com.br

Banking as a Service: como e porque sua 
empresa precisa adotá-lo

Ir ao banco ou à lotérica para pagar 
boletos e movimentar a conta é um 
velho hábito dos brasileiros. Mas trata-
-se de uma iniciativa em extinção. Hoje 
as movimentações financeiras podem 
ser feitas, literalmente, em qualquer 
lugar: no aplicativo do smartphone, 
no caixa do supermercado ou até na 
plataforma da empresa onde trabalha. 
Isso ocorre graças a um movimento 
que ganhou força nos últimos anos, e 
certamente vai se estender a todas as 
áreas: o Banking as a Service.  

A proposta vai muito além dos ser-
viços financeiros e está se tornando 
uma ferramenta essencial para todas 
as organizações que desejam ampliar 
o relacionamento com os clientes.  

Para se ter uma ideia, um estudo 
da Bain Capital Ventures indica 
que, apenas nos Estados Unidos, a 
incorporação de serviços financeiros 
e bancários em outros setores deve 
movimentar incríveis US$ 3,6 trilhões 
nos próximos dez anos. Aqui, no Bra-
sil, esse nicho também está em alta. 
A Pesquisa Febraban de Tecnologia 
Bancária 2021 indica um aumento 
de 90% em contas abertas em canais 
digitais em relação ao ano anterior. Ou 
seja, as pessoas estão cada vez mais 
online e buscam soluções rápidas e 
práticas para lidar com seu dinheiro.  

É importante relembrar o que sig-
nifica Banking as a Service. De forma 
resumida, são soluções tecnológicas 
que permitem a qualquer empresa 
oferecer e/ou disponibilizar serviços 
financeiros a seus públicos, como con-
tas digitais, cartões, pagamentos de 
contas, entre outros. Entretanto, mais 

contas digitais para facilitar o paga-
mento, inclusive criando prêmios e 
recompensas, como o cashback.  

Como se vê, as possibilidades são 
inúmeras. É um movimento natural, 
que começou timidamente há alguns 
anos. A proposta do Banking as a Ser-
vice, pelo menos em seu início aqui, 
no Brasil, ficava restrito às empresas, 
que de certa forma já lidavam com ser-
viços financeiros e precisavam de um 
apoio tecnológico para desenvolverem 
novos produtos e soluções. Agora, a 
situação se inverteu, felizmente. Mais 
e mais organizações começam a incluir 
em seus planejamentos a possibili-
dade de se tornarem fintechs algum 
dia. Acredite: é um caminho natural. 
Quem quiser se destacar precisa cedo 
ou tarde desenvolver projetos que 
combinem com finanças – até para ter 
uma nova fonte de receitas no futuro.  

O Banking as a Service abre portas 
que a maioria dos gestores e em-
presários desconhecia. Os produtos 
financeiros, quando bem utilizados, 
planejados, e claro, incorporados no 
dia a dia do negócio atendem a outras 
funcionalidades além daquelas que 
foram desenhadas para desempenhar. 
Uma conta digital, um pagamento na 
plataforma, ou um cartão pré-pago 
podem ser as possibilidades que fal-
tavam para a empresa cativar seus 
consumidores, oferecendo alterna-
tivas para problemas reais que eles 
costumam enfrentar.  

(Fonte: Marilyn Hahn é cofundadora e COO do 
Bankly, solução de Banking as a Service que 

descentraliza a oferta de serviços financeiros no 
país – e-mail: bankly@nbpress.com ) 

do que o simples significado, o que vale 
aqui é entender o propósito que está 
por trás desse conceito. Com ele, cada 
organização pode se tornar uma fintech, 
ainda que as finanças não sejam a ativi-
dade principal do negócio. Dessa forma, 
abre-se um novo leque de oportunidades 
tanto em termos de receitas quanto de 
aproximação com os consumidores.

Isso porque, atualmente, um dos 
principais desafios das empresas, 
independente do setor de atuação, 
é justamente estender o período de 
relacionamento com seus clientes. É 
aqui que entra a possibilidade de in-
cluir os serviços financeiros. O varejo 
já descobriu essa necessidade há muito 
tempo – não à toa, oferece cartões da 
loja com condições especiais como uma 
estratégia eficiente de relacionamen-
to. Mas isso é válido para todos. Uma 
empresa de energia elétrica pode criar 
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Marilyn Hahn,  
COO e cofundadora do Bankly.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027366-82.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber L.P. Silva & M.B. Fontoura Ltda - ME, CNPJ N: 79.618.542/0001-82, 
que Disney Enterprises INC ajuizou ação de obrigação de não-fazer C.C indenização por perdas e 
danos, pois o requerido está reproduzindo suas marcas e direitos autorais dos personagens 
FROZEN, para assinalar obras ilícitas. Objetivam indenização por danos materiais pelos prejuízos. 
E, estando o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por edital, para que 
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 23 de junho de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1029212-79.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 32ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Catarina Fernandes Buracas Bolonhez, CPF 039.085.518-97, e 
Marcos Antonio Bolonhez, CPF 030.902.658-00, que lhes foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Invista Crédito e Investimentos S/A e outros, bem como contra MCL 
Gestão e Serviços Temporários Ltda, objetivando a quantia de R$ 116.657,79 (atualizada até 
agosto/2021). Estando os executados em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária 
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1%(um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1004061-67.2017.8.26.0299 - A Drª. Juliana Moraes 
Corregiari Bei, Juíza de Direito da 2ªVC do Foro de Jandira SP. Faz Saber a Jose Sucarno Candido 
Ramos, brasileiro, solteiro, consultor, RG 15.221.036, CPF/MF 066.678.988-62, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-he ação de Cobrança no valor de R$ 2.564,71. 
referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 28, da Quadra EP, do Loteamento 
Ninho Verde Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residence). Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. Jandira, 04 de abril de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012431-61.2020.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a) Domicio Whately Pacheco e Silva, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria José Paixão Morais, CPF/MF Nº 429.692.808-25, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
2.226,41, referente a taxa de conservação e melhoramento do lote 10, da Quadra RG, do 
Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VII. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Guarulhos, aos 23 de junho de 2022.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023856-75.2020.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito 
da 4ªVC, do Foro Regional-Santana, Estado de SP, Dr(a)Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na 
forma da Lei. Faz Saber a(o) Eliane Fatima Gomes Bohan, CPF 056.456.098-75, que Sociedade 
Beneficente São Camilo, ajuizou-lhe ação pelo Procedimento Comum para cobrança do valor de R$ 
2.448,92, referente ao contrato de prestação de serviços médico hospitalares firmado entre as 
partes que não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 22/06/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000329-54.2022.8.26.0547 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVara, do Foro de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de SP, Dr(a). Nélia Aparecida 
Toledo Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz Saber à S. G. Serviço de Limpeza e Conservação Ltda, 
CNPJ 67.778.803/0001-42,com endereço à Rua Rosa Vita, nº379 e ou Rua José Francisco Oliveira 
nº 80, CEP 13670-000, Santa Rita do Passa Quatro/SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo de trinta (30) dias do presente edital, pague a quantia de 
R$35.879,46, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Santa Rita do Passa Quatro, aos 14 de junho de 2022 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0008964-07.2022.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz 
Junior, Juíza de Direito da 9ªVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Adelaide Costa, CPF Nº 
992.314.848-34, que nos autos de Cumprimento de Sentença, requerido por Momentum 
Empreendimentos Imoobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 64.189,27, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 %(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação 
no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 07/06/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0036364-38.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a) Fabiana Feher Recasens, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Leite Socorro, Brasileira, RG 8534239, CPF 675. 621 . 
328-87, com endereço à Rua Joao Bernardo Vieira, 327, Jardim Paris, CEP 05794-310, São Paulo - 
SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de 44.146,00 (quarenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais)devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 02 de maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000035-31.2022.8.26.0020 O MM. Juiz de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional XII-Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr. José Roberto Leme 
Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Mituco Essu, RG 2.882.559, CPF 948.928.308-
87, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 30.526,62, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de junho de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008844-11.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VI-Penha de França, Estado de SP, Dr(a)José Luiz de Jesus 
Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Viviane Reis Couto Santos, CPF 278.874.558-39, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, objetivando o recebimento da importância de R$ 2.632,15, vencidos até 15 de 
julho de 2.017, acrescidos de correção monetária, multa e juros, até o efetivo pagamento, mais as 
parcelas vincendas, referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 11, da Quadra 
GH, do Loteamento Terras de Santa Cristina V, adquirido em função do falecimento dos 
adquirentes Milton Vieira dos Santos e Deusonice Reis dos Santos e a condenação da requerida 
nas custas e honorários advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003191-72.2022.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional V- São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique 
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Walmir Ferraz, Brasileiro, RG 11575213, CPF 
023.128.668-62, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 116.396,70 (Abr/2022), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002625-05.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional XV-Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Renata Rodrigues Ramos, CPF 366.946.058-62, e terceiros interes 
sados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os 
autos do Cumprimento de Sentença que lhes move União Social Camiliana. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua intimação, por edital, da penhora 
Onlaine de 50% dos direitos do imóvel desta matrícula 122237, para garantia da dívida de R$ 
6.418,78. do 1ª Registro de Imóvel de Osasco/SP, tendo sido nomeada depositária Renata 
Rodrigues Ramos. Nos termos do artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 
dias. Fica ciente a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição de manifestação 
apresentada, implicara na indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível 
para a conta vinculada ao juízo da execução. Nada Mais. Passando a fluir independentemente de 
outra intimação, sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 01 de junho de 2022 Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008039-66.2022.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) 

de Direito da 5ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a) Rafael Meira Hamatsu Ribeiro, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Dayane Medeiros Yang, Brasileira, RG 44.212.530-6, CPF 
345.093.438-41, com endereço desconhecido que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumpri 
mento de sentença, movida por Hospital São Camilo Ipiranga. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 41.220,38, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 14 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1084097-43.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Elizabeth Gaichi, Brasileira, RG 24795599-1, CPF 135.600.168-86, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente São 
Camilo, objetivando o pagamento no valor de R$ 8.919,86. Referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007079-91.2009.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a)Fabiana Pereira Ragazzi, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gilson Willish Martos, RG 204838174, CPF 118. 277. 708-21, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: Foi firmado entre as partes contrato de prestação de serviços educacionais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, nos termos do artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de maio de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1071633-21.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Lívia Martins Trindade Prado, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Henrique Sampaio Fernandes, RG 13.372.849-80, CPF 026. 172. 
145-32, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, para 
cobrança no valor de R$ 5.126,29. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005023-18.2021.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC,do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr(a)José Wellington Bezerra da Costa Neto, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Narjara Santos da Silva, Brasileira, RG 46024331-7, CPF 372. 
177.158-30, pai Francisco Antunes da Silva, mãe Dolores Aparecida Alves Santos da Silva, 
Nascido/Nascida 01/09/1989, natural de São Bernardo do Campo - SP, com endereço à Rua Pedro 
Falchi, 159, Vila Falchi, CEP 09350-320, Mauá - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 29.375,87, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Mauá, aos 23 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003948-06.2020.8.26.0624 O(A) MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a) Ligia Cristina Berardi Machado, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) João Vitor Manhabusque, RG 42.304.723-1, CPF 403.105.128-08, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S/A.,e dos termos da decisão de fls. 58/59 de seguinte teor: "A pretensão visa ao 
cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 
prova escrita, sem eficácia de título executivo e com memória de cálculo, de modo que a ação 
monitória é pertinente (C.P.C., art. 700). Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado de 
pagamento, inclusive dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 
causa, com o prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (C.P.C., art. 701), anotando-se, nesse 
mandado, que, caso o(a,s) ré(u,s) a cumpra(m), ficará(ão) isento(a,s) de custas processuais 
(C.P.C,art.701,§ 1º)Conste, ainda, do mandado, que nesse prazo, o(as) ré(us) poderá(ão)oferecer 
embargos à ação monitória, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (C.P.C., art. 701, § 2º). Servirá 
a presente decisão, por cópia assinada digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Tatuí, aos 23 de junho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000256-36.2022.8.26.0045 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Arujá, Estado de SP, Dr(a) Naira Blanco Machado, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Toque Divino Transportes Ltda - ME, CNPJ, com endereço à Avenida 
Takara Belmont, 210, Sala 4, Centro Industrial de Arujá, CEP 07411-710, Arujá/SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 37.479,66, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 30 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Arujá, aos 20 de junho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0001357-17.2022.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr(a) Rita de Cassia Spasini de Souza 
Lemos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Alves Lima, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 
088.749.118-90, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 8.424,94, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Nessa situação, cuidará a serventia em (A) preparar o ato a que se refere o art. 854 do CPC, ou (B) 
se o preferir o credor, expedir mandado de penhora e avaliação. Fica ciente, ainda, que nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. No silêncio, tanto será 
certificado. Deduzida impugnação (que não impede a prática de atos executivos – art. 525, § 6º), 
virão os autos para delibação e apreciação de eventual efeito suspensivo, esse condicionado à 
existência de suficiente garantia do Juízo e somente cabível se o prosseguimento da execução 
puder produzir dano irreparável ou de difícil reparação. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Taubaté, aos 14 de junho de 2022 

Processo Físico nº: 0002237-13.2012.8.26.0543: Procedimento Comum - Indenização por Dano 
Material Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. Requerido: Marcio Barros 
Garcia, inscrito no CPF sob o nº 804.013.257-68. Edital de Citação: Prazo 20 dias, expedido nos 
autos da Ação da Indenizatória por dano material. A Drª. Cláudia Vilibor Breda, Juíza de Direito da 
2ªVC da Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei. Faz saber aos, réus, ausente, incerto, de 
paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por 
danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos 
danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 25/02/2010, por volta 
das 18h30min, o Requerido estava trafegando com o veículo Marca Ford, Modelo Focus, cor 
Grafite, ano 2001, placa KKO - 9972, Renavam 775264059, de propriedade do Primeiro Requerido, 
quando, na altura do Km 0195 + 900, sentido norte da rodovia, perdeu o controle do veículo, 
envolvendo-se em acidente, danificando o patrimônio publico sob concessão da requerente. 
Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 666183 (Doc. 04). 
Os Requerentes também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a 
realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a 
Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 41.775,53, conforme demonstrativo 
anexo (doc. 05).. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 13 de Maio de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1018851-02.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a) Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Eduardo Souza Boa Sorte, Brasileiro, RG 44232698, CPF 357. 
325.278-85, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Concessio 
nária de Rodovias do Oeste de São Paulo-Viaoeste S/A, alegando em síntese: que no dia 
07/05/2017, por volta das 02:53 h, no km 16 + 800 da SP - 280, sentido leste, o réu dirigia o veículo 
I/GOLF GTI AD, cor branca, ano 2015, placas GCK 5723, de propriedade a primeira requerida, 
quando perdeu o controle colidindo contra a defensa metálica e outros equipamentos, danificando o 
patrimônio público sob concessão. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 02 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008344-40.2016.8.26.0309 O MM. Juiz de Direito 
da 6ªVC,do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr. Filipe Antonio Marchi Levada, na forma da Lei, etc.  
Faz Saber a Adauto Barbosa de Morais, RG29.820.612-2,CPF198.090.608-40,que lhe foi propôsta  
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Concessionária do Sistema Anhanguera 
Bandeirantes S.A, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que 
ocorreu dia 18/05/2013, por volta das 14h30min, ao atingir o KM 59, da SP-348. Sentido norte, o 
segundo requerido, conduzindo o veículo caminhão trator Mercedes Bens/AXOR 2533, ano 2006, 
cor branca, placas AOE-2920, chassi 9BM9582546B502664, de propriedade da primeira requerida, 
quando ao realizar a curva á esquerda, para adentrar no acesso, perdeu o controle do veículo, 
chocando-se contra as defensas metálicas, tombando em seguida, danificando o patrimônio publico 
sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 
00791-413. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para 
a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a 
Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 5.676,90, conforme demonstrativo 
juntado aos autos (doc.05). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Jundiaí – 09/06/2022. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000007-19.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Danielly de Souza Barboza Silva, CPF 289.640.298-52, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Comum, ora em fase de Cumprimento de 
sentença, movida por Kaio Pedrassolli Correa visando o cumprimento da sentença proferida nos 
autos nº 1005041-89.2018.8.26.0004 que julgou procedente a pretensão inicial, declarou rescindida 
a locação e condenou a ré ao pagamento do aluguel e demais encargos locatícios descritos na 
inicial e nos termos da fundamentação da sentença, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça a partir dos respectivos vencimentos, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., também dos 
respectivos vencimentos, assim como os alugueres vencidos até a data da efetiva desocupação, 
todos devidamente corrigidos, arcando a ré com as custas processuais e honorários advocatícios, 
estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação. Encontrando-se a ré em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinado a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de de R$ 37.952,24 (Fev/2022), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 02/05/2022. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0633588-48.1997.8.26.0100. A Drª. Priscilla Bittar Neves 
Netto, Juíza de Direito da 36ªVC do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Faz Saber ao Espólio 
de Jose Martins Filho, representado por sua cônjuge e inventariante, Vera Neuza Alves Martins 
CPF/ME Nº 130.721.118-63, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias,que, por este 
Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação Monitória que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 09 da quadra CN do 
loteamento Terras de Santa Cristina Gleba VI, registrado sob a matrícula Nº 41.292 do Cartório de 
Registro e anexos da Comarca de Avaré/SP.do(s) qual(is) foi(ram)nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
Vera Neuza Alves Martins, CPF Nº130.721.118-63”.O(A)(s)depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia (artigo 
257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/01/2022.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias-Proc. 0007346-63.1998.8.26.0554. O Dr. Alexandre Zanetti 
Stauber, Juiz de Direito da 4ªVC do Foro de Santo André/SP. Faz Saber a Espólio. de Wellington 
Roberto Correa, RG Nº 15.760.684, CPF Nº 127.445.688-64 representado por seus genitores Neide 
Pereira Correa, CPF/MF Nº 155.187.758-90 e Sebastião Pereira Correa CPF Nº 094.301.568-53, e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento 
Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre o imóvel: Lote 05, das Quadras RV, do 
loteamento Terras de Santa Cristina lll, sito no Município de Itaí – SP do qual foi nomeada 
depositária, a Sra. Genitora Neide Pereira Correa, CPF/MF Nº 155.187.758-90, (Valor da causa: R$ 
244,45. A depositária não pode abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste 
Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Fica a parte 
executada advertida de que sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Santo André, aos 04 de fevereiro de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 40 dias. Processo Nº 0001096-75.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 32ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Simão Duarte Filho, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 
275753670,CPF 265.830.908-21,com endereço à Rua Silvio Romero,68A, Pinheiropólis, CEP 550 
30-440, Caruaru/PE que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 51.080,23, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2022 

LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA
CNPJ/ME nº 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022
1. Data, hora e local. Em 14 de junho de 2022, as 14:00, de forma parcialmente digital, na sede da Logística Am-
biental de São Paulo S.A. - LOGA, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Mare-
chal Mário Guedes, 221, Jaguaré, CEP 05348-010 (“Companhia”) e, também, por tele ou vídeo conferência. 2. Con-
vocação e Presença. Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, §4º da LSA, em decorrên-
cia da presença de acionistas representando da totalidade do capital social, abaixo subscrita, presencialmente ou 
por tele ou vídeo conferência, com a confi rmação dos votos daqueles que participaram de forma digital via assina-
tura digital da presente ata. Presente também a Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. 3. Mesa. Presi-
dente: Anrafel Vargas Pereira da Silva. Secretária: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. 4. Deliberações. As 
acionistas, após deliberação, decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a distribuição de dividendos re-
ferentes ao exercício social encerrado em 2021 (“Exercício 2021”), no importe total de R$21.138.772,00 (vinte e 
um milhões, cento e trinta e oito mil e setecentos e setenta e dois reais), às acionistas, proporcionalmente às res-
pectivas participações no capital social, fi cando consignado que a presente deliberação deverá ser ratifi cada em 
sede da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações fi nanceiras do Exercício 2021. 5. Encerramento. 
Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se 
lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em 
livro próprio. São Paulo, 14 de junho de 2022. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente da Mesa; Cé-
lia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Secretária de Mesa. Acionistas: Revita Engenharia S.A. Por 
Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra; Latte Participações Ltda. Por Antônio Correia da 
Silva Filho e Ricardo Pelúcio; Latte Saneamento e Participações S.A. Por Antônio Correia da Silva Filho e Ri-
cardo Pelúcio. JUCESP nº 334.211/22-0 em 05.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TROMBINI PAPEL E EMBALAGENS S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará no dia 22 de Julho de 2022, às 09:00 horas, na sede social, Rua
Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor TPE, Edifício Iguatemi Of. Building, Bairro
Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da
Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021; b) Alteração da remuneração individual dos membros da Diretoria;
c) Consolidação do Estatuto; d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 11 de Julho de 2022.
Flavio José Martins.                                                                                                                (12, 13 e 14)
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O potencial empático 
dos NFTs - tokens 

não fungíveis

Cada inovação 
tecnológica 
que surge é 
acompanhada com 
curiosidade e, 
ironicamente, com 
ceticismo

Tal comportamento 
não é novo e no de-
correr da história 

já teve quem olhou com 
descaso para o automóvel, 
que não visse futuro para 
os celulares e senten-
ciasse um fim fracassado 
para as televisões. Esses 
apontamentos podem 
soar um pouco absurdos 
agora, mas hoje, há quem 
olhe com incredulidade 
para tendências como a 
web3, metaverso e NFT, 
por exemplo. 

De mãos dadas à des-
crença, há a clássica 
preocupação com as in-
terações humanas, sobre 
como a frieza dos códigos 
binários substituirá as 
experiências do mundo 
real. Enquanto há quem 
argumente que a tecno-
logia torna as pessoas 
mais distantes, individu-
alistas e frias, penso que 
a inovação tem o poten-
cial de fazer justamente 
o contrário. Claro que 
o surgimento de novas 
tecnologias requer senso 
crítico e responsabilida-
de, mas gosto de olhar 
o copo meio cheio, de 
ver as possibilidades que 
podemos criar com tais 
ferramentas. 

E as aplicações são 
muitas, nas mais diversas 
áreas. Pensemos no ter-
ceiro setor, por exemplo. 
Hoje, é possível conhecer 
causas e instituições do 
mundo todo, é viável reu-
nir assinaturas de todos os 
continentes e eleger vo-
luntários de hemisférios 
opostos. A conectividade 
e o ativismo online já são 
uma realidade, mas agora 
estamos diante de uma 
nova tecnologia: o NFT. 
Apesar do conceito ser 
bem recente, muitas or-
ganizações filantrópicas já 
estão se beneficiando com 
as vantagens dos NFTs. 

E o mais curioso é que 
essa tendência tem re-
lação com um conceito 
quase antropológico da 
humanidade: a necessi-
dade de fazer parte de 
uma comunidade. Somos 
animais sociáveis e o per-
tencimento aos nichos e 
grupos é muito impor-
tante para nós. Curiosa-
mente, a natureza escassa 
dos NFTs resulta em um 
senso de comunidade, 
isso porque a aquisição 
de um token não-fungível 
funciona como uma “iden-
tificação premium”, uma 

distinção que indica que 
aquele indivíduo pertence 
a um grupo seleto. 

Tal engajamento já vem 
sendo usado por marcas, 
mas também pode ser de 
bom uso para instituições. 
Imagine a possibilidade 
de criar comunidades 
engajadas e ativas em 
determinadas, ou até em 
todas, causas sociais? A 
oportunidade de que as 
pessoas usem os seus 
tokens para participarem 
ativamente de ONGs e 
opinarem sobre o uso de 
verbas e novos projetos? 
A viabilidade de mobili-
zar até mesmo empresas 
e personalidades como 
embaixadores? 

Hoje, milhões de dólares 
já foram destinados para 
doação através da venda 
de NFTs beneficentes. 
No Brasil, tal movimento 
ainda é muito recente e 
os principais cases até o 
momento são os projetos 
Cachorro Caramelo e 
Impact Women NFT, por 
exemplo. Ao pensar no 
futuro, ouso teorizar que 
é uma questão de tempo 
para que a cultura de 
doação seja “atualizada”, 
não só pelas novas possi-
bilidades de suporte tec-
nológico, mas também por 
causa das novas gerações 
de doadores. 

Segundo a edição mais 
recente do estudo “Um 
Retrato da Doação no Bra-
sil”, os adultos mais jovens 
são os mais propensos 
a acreditar no impacto 
positivo das organizações 
da sociedade civil (OSCs); 
juventude essa que está 
familiarizada a doar em 
vaquinhas online, por PIX 
e até QR codes, forma-
tos impulsionados pelas 
transmissões de lives na 
pandemia; não tardará 
muito para se acostuma-
rem com a filantropia de 
NFTs. 

Sendo assim, reconheço 
que ainda estamos em um 
período experimental de 
tal tecnologia (no mo-
mento empírico de testar, 
errar e acertar), mas é 
inegável a importância 
da aproximação entre a 
cultura de inovação e a 
filantropia. Acredito que, 
em tal mistura, há muito o 
explorar, agregar e otimi-
zar; as duas áreas podem 
mutuamente se ajudar e 
melhorar. 

Na equação, todos saem 
ganhando: a tecnologia se 
torna mais democrática e 
inclusiva enquanto o ter-
ceiro setor potencializa 
sua eficiência e capilari-
dade. 

(*) - Formado em Administração pela 
PUC do Rio de Janeiro, é fundador 

e CEO da Doare, fintech de doações 
online que oferece soluções para 

organizações filantrópicas 
(https://doare.org/).

Ruy Fortini (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: VLADIMIR OLIVEIRA RUIZ, profissão: comerciante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/08/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de João Ruiz Filho e de Marise Oliveira Ruiz. A pretendente: 
ANDRÉIA GONÇALVES DA CUNHA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturali-
dade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 12/08/1983, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Francisco Gonçalves da Cunha e de Maria Alves da Cunha. R$ 15,99 

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

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: HEITOR BASTOS CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/12/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Gonçalves Campos e de 
Maria Cristina de Oliveira Bastos Campos. A pretendente: JÉSSICA FREITAS MARQUES, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista de negócios, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (25/12/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Jose Maria Marques e de Maria Osmarina de Freitas Marques.

O pretendente: VITOR DE MOURA BRAGA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de 
montagem, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/07/1998), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edvaldo da Silva Braga e de Maria Ro-
sangela de Moura. A pretendente: JACKELINE VALLE BEZERRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente contábil, estado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no 
dia (30/07/2001), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Dijalma Silva 
Bezerra e de Denise de Souza Valle Bezerra. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 4° 
do Art. 67 da lei 6015/77, pelo Art. 20, item III, alínea ''b" da lei 14.382/22, deixo de encaminhar 
edital de proclamas para afixação e publicidade ap cartório de residência da pretendente.

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:

LEANDRO EGIDIO DIAS RAIMUNDO, estado civil solteiro, profissão fisioterapeuta, 
nascido no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.142V-MOOCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(25/09/1993), residente e domiciliado Rua Soldado Cristóvão Morais Garcia, 20, casa 
02, CEP 02187-090, Parque Novo Mundo, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Cisino 
Raimundo e de Neusa Ferreira Dias Raimundo. PATRICIA ALVES DE SOUSA PALHA, 
estado civil divorciada, profissão estoquista, nascida em São Paulo - Capital, São Pau-
lo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (27/01/1992), 
residente e domiciliada Rua Conde de Avilez, 321, A, CEP 08285-310, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João de Sousa Palha Neto e de Antonia Alves de 
Sousa Palha.

BRUNO MATIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/022.FLS.198-5ª ZONA DE SÃO LUÍS/
MA), São Luís, MA no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/09/1989), residente e domiciliado Rua Alfonso Bergaz, 89, CEP 08255-660, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valda Matias dos 
Santos. GILNAIA FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nasci-
da em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/048.FLS.109-2ª ZONA DE SÃO LUÍS/
MA), São Luís, MA no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(14/09/1984), residente e domiciliada Rua Alfonso Bergaz, 89, CEP 08255-660, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Timoteo 
Silva e de Felismar Ferreira Silva.

HUGO BENITEZ MALDONADO, estado civil solteiro, profissão corretor de imóveis, 
nascido no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/148.FLS.230-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e cinco (04/04/1975), 
residente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco A, apartamento 68, 
CEP: 08210590, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isidro Diaz Maldonado e de 
Celedonia Dias Maldonado. SHEILA APARECIDA ELOY SOARES, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/101.FLS.285-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e oito (31/01/1988), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco 
A, apartamento 68, CEP: 08210590, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cicero 
Soares e de Helena Maria Eloy Marcelino.

MARCELO MOUREIRA PIMENTA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascido neste Distrito (CN:LV.A/118.FLS.004V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(25/10/1989), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 82, casa 03, CEP 
08275 520, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Marcelo Moureira Pimenta e de Adriana Campanha Melo. ROSANE DO NASCIMENTO 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de classe, nascida no Subdistrito Ta-
tuapé, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.073-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de julho de mil novecentos e noventa e três (12/07/1993), residente e domiciliada Rua 
Jerônimo de Abreu do Vale, 82, casa 03, CEP 08275-520, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Pereira e de Nazilde do Nas-
cimento.

FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão professor, nas-
cido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/207.FLS.124-BELA VISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e noventa (13/07/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 606, CEP: 08210590, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Manoel Gonçalves e de Valquiria Mendonça Gonçalves. 
NATHALIA RUDER BORÇARI, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/126.FLS.087-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de abril de mil novecentos e noventa (27/04/1990), residente e domiciliada Rua 
Augusto Carlos Bauman, 606, CEP: 08210590, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdir Borçari e de Maria Cecilia Ruder Borçari.

VICTOR DA ROCHA RAMOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Fer-
raz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/072.FLS.090 FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (14/10/1995), residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 463, apar-
tamento 136-A, CEP: 08265150, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Nestor Vieira Ramos e de Ana Maria da Rocha Ramos. ANDREZA PEREIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profissão porteira, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/092.FLS.005 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e sete (27/01/1997), residente e domiciliada Rua 
Iososuke Okaue, 463, apartamento 136-A, CEP: 08265150, Jardim Helian, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Gilson Nogueira Santos e de Sandra Pereira de Azevedo.

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
Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

A contratação de um ecossistema já consolidado traz diversos 
ganhos e é uma tendência.

Luiz Pavão (*)
 

Nos últimos cinco 
anos, a alta foi 
de 191,6%. Neste 

cenário tão competitivo, 
proporcionar uma experi-
ência excepcional deixou 
de ser uma estratégia 
inovadora e passou a ser 
obrigação para quem quer 
se destacar no mercado

Muito mais do que rea-
lizar uma entrega rápida, 
customer experience 
envolve todas as etapas 
da jornada do consu-
midor, e diz respeito às 
impressões que ele tem 
desde o momento em que 
conhece a marca, quando 
navega pelo site, ao finali-
zar sua compra e até nos 
momentos posteriores 
à compra, caso precise 
de um atendimento ou 
suporte. O usuário quer 
uma experiência fluida, 
com steps orientados e 
objetivos. 

O site deve ter navega-
ção intuitiva, as informa-
ções sobre os produtos 
têm de estar claras, 
completas e acessíveis, 
os meios de pagamento 
devem ser variados, as-
sim como a oferta de in-
centivos, como cashback. 
Na hora da entrega, bons 
custos de frete, agilidade 
e previsibilidade impor-
tam. A omnicanalidade 
não pode ser esquecida. 

Ecossistemas são aliados na 
construção de um CX excepcional
De acordo com estudo da BigDataCorp, em 2021, o Brasil chegou ao total de 1,6 milhão de lojas 
online. O número é 22,05% maior do que o do ano anterior, e soma-se ao crescimento de 40% que já 
havia acontecido de 2019 para 2020

E eles não são poucos: 
plataformas, transpor-
tadoras, ferramentas de 
e-mail marketing, e a 
lista segue. Porém um 
dos maiores benefícios 
que podemos citar é a 
escalabilidade, pois inse-
rido em um ecossistema, 
você terá um negócio 
com estruturas física e 
tecnológica integradas, 
preparado para crescer 
e evoluir. Além disso, 
sua empresa contará 
com pessoas e processos 
especializados em cons-
tante aprimoramento.

Outro ponto é a per-
manente evolução tec-
nológica, desenvolvida a 
partir do contato diário 
com diversos negócios, 
cada um com suas dores 
e especificidades. É bom 
lembrar que os ecossiste-
mas são flexíveis e modu-
lares. Se sua empresa já 
executa com qualidade 
algum dos pilares dessa 
complexa jornada, você 
pode contratar apenas as 
partes que fazem sentido 
para o seu negócio. 

O importante é estar 
atento a todos esses pon-
tos para entregar uma 
experiência sem atrito e 
a conveniência que seu 
público procura a cada 
passo do caminho.

(*) - É diretor de CX e cofundador da 
Infracommerce.
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Deve-se estar atento aos 
múltiplos pontos de conta-
to, integrar canais de ven-
da, de comunicação, de 
abastecimento, de modo 
que estejam disponíveis 
serviços como pick-up
-store, ship-from-store, 
prateleira infinita, troca 
em diferentes canais. É 
importante um SAC sofis-
ticado, pronto para solu-
cionar as dores do cliente, 
com atendimento huma-
nizado. Proatividade tam-
bém vale ouro, se adiante 
para resolver eventuais 
problemas, construa um 
relacionamento com seu 
consumidor.

Qual o caminho para 
um CX excepcional? A 
construção dessa experi-
ência envolve a utilização 
de um ecossistema, um 
conjunto de soluções 
que abrange plataforma 

e tecnologia de gestão, 
inteligência de dados, 
logística, meios de paga-
mento e marketing digi-
tal, fornecendo suporte 
para todas as etapas da 
jornada do consumidor.

Uma determinada mar-
ca pode optar por cons-
truir todos esses serviços 
por conta própria, mas a 
contratação de um ecos-
sistema já consolidado 
traz diversos ganhos e é 
uma tendência que vem 
sendo abordada nos maio-
res congressos e feiras 
do setor mundo afora. 
A princípio, a grande 
vantagem parece ser a 
redução de custo. De fato, 
o grande número de ope-
rações que o ecossistema 
atende pulveriza os cus-
tos e possibilita melhores 
condições de negociação 
com fornecedores. 

 Distrito - Guaianases 
Mauricio Ronaldo Carvalho Novaes - 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: ANTONIO BISPO PEREIRA JUNIOR, profissão: funcionário público munici-
pal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bispo Pereira e de Nemizia Oli-
veira Pereira. A pretendente: CLáUDIA REGINA ELLAUER MAIA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Maia e de Ilonka Ellauer Maia.

O pretendente: FRANKLIN SANTOS OLIVEIRA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Fabricio Oliveira e de Gildecy Freitas dos Santos. A pre-
tendente: ANNYSTHER CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidnei José da Silva e de Soraia de Fatima Gonçalves.
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