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Estudo divulgado recentemente pela Kaspersky revela que os ata-
ques hackers a pequenas e médias empresas brasileiras cresceram 
41% entre janeiro e abril, em comparação com o mesmo período do 
ano passado.   

Ataque hacker: é importante conhecer  
o inimigo para se proteger dele
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Adotar meios digitais de pagamento é um caminho sem volta para 
todo tipo de negócio, mas cheio de bifurcações, já que existem diversos 
métodos. Porém, as ewallets (carteiras digitais), são um dos meios 
que merecem atenção imediata. A tendência é tão forte que até insti-
tuições não bancárias, como estão lançando seus próprios aplicativos 
de contas digitais.    

Carteiras digitais: tecnologia para o  
desenvolvimento do comércio

Na pesquisa 'Communication barriers in the modern workplace' divul-
gada pela revista The Economist, 44% dos 403 executivos entrevistados 
afirmaram que, nas organizações onde eles trabalham, problemas de comu-
nicação já provocaram atrasos ou erros na conclusão de projetos.     

Perda de dados, falta de visão estratégica, 
dificuldade de se adequar à LGPD

À medida que o mundo volta a alguma normalidade, começamos a 
perceber também que a forma de vender mudou fundamentalmente 
em comparação com os tempos pré-pandemia.    

Quatro principais desafios de vendas para 
superar até 2023
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Cinco motivos para investir em canais 
indiretos de vendas

Ganhar mais destaque em seu 
mercado de atuação e formas 
de vender mais, têm feito com 
que as empresas busquem mais 
capilaridade e diversificação na 
maneira como ofertam os produtos. 

E diante disso, os canais indiretos têm 
sido um dos pilares mais impor-

tantes para aumento das vendas. As 
empresas multicanais cresceram 71% 
nas vendas online, segundo pesquisa 
da Deloitte. 

De acordo com Pedro Machado, 
sócio-fundador da Pratika, consultoria 
especializada em vendas, ao contrário 
do que muitos pensam, para vender em 
canais indiretos é preciso fazer investi-
mentos, mas que tendem a gerar bons 
retornos para as empresas. 

“É muito comum que em um primeiro 
momento os gestores pensem que não é 
preciso investimento para a implemen-
tação dos canais indiretos de vendas. 
Porém, para que a estratégia seja bem 
sucedida, é fundamental alinhar pon-
tos como: produto, suporte, sistema 
de acompanhamento das vendas e 
de gestão dos parceiros, entre tantos 
outros. Isso requer investimento, mas 
que vão trazer impactos positivos para 
o negócio como um todo”, explica. 

Para ajudar os empreendedores, o 
executivo listou cinco motivos pelos 
quais valem a pena investir em canais 
indiretos de vendas. Confira! 

1. Oportunidade de atingir novos 
nichos - Os canais indiretos são uma 
porta para que as empresas consigam 
atingir novos nichos de mercado. Por 
exemplo, uma companhia que hoje ven-
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de determinado produto, pode contar 
com parceiros externos e especializa-
dos, que configuram o canal indireto, 
para comercializar outros serviços. 

2. Aumentar a cobertura de 
mercado - A capilaridade é um dos 
pontos principais que chamam atenção 
das empresas para investir nos canais 
indiretos. Pegando como exemplo 
uma empresa que não conhece bem 
o mercado de determinada região do 
país, os representantes, que nesse caso 
são o canal indireto de vendas, são um 
pilar fundamental para aumentar a 
cobertura de mercado.

3. Atingir novos públicos - Além 
de alcançar novos nichos e aumentar 
a cobertura de mercado, é essencial 
saber a melhor maneira de atingir os 
novos públicos, que virão como conse-
quência, de forma assertiva. É preciso 
entender que durante a jornada dos 
canais indiretos de vendas a empresa 
vai chegar a novos públicos que, muitas 
vezes, tem demandas específicas. 

4. Novas oportunidades de ne-
gócios B2B - Os canais indiretos 

reforçam as relações B2B uma vez que 
adicionam terceiros no esquema de 
venda.  Seja em situações de empresas 
especializadas em outros mercados, 
ou companhias que vão agregar ven-
dendo o mesmo produto, o fato é que 
investir em canais indiretos reforça 
as parcerias externas e também a 
possibilidade de desenvolvimento de 
novos negócios. 

5. Escalabilidade e crescimento 
sustentável - O investimento em 
canais indiretos de venda resulta na 
amplificação da cobertura comercial, 
o que tem impacto direto no cresci-
mento do negócio. Uma vez que a 
empresa não tenha uma dependência 
total da equipe comercial interna e 
alcance novos mercados, ela ganha 
escalabilidade. 

Os canais indiretos de vendas podem 
significar um apoio para um cresci-
mento sustentável de uma companhia 
que não consegue investir em vendas 
diretas, ou tem limitações para crescer 
apenas com essa estratégia. - Fonte e 
outras informações: (https://pratika-
consultoria.com.br/).
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Seminário Entendendo o Metaverso:  
Oportunidades e Desafios

@Este evento é uma boa oportunidade para quem deseja 
conhecer um pouco melhor a tecnologia que desponta nos 

noticiários de nossos dias. O Fórum Brasileiro de Internet das 
Coisas (FBIoT) traz três especialistas para discorrer sobre o 
Metaverso: Afonso Ferreira, Nizam Omar e João Roberto Peres. 
DATA: 18/08/2022 das 10:30 às 12:00. O evento será realizado no 
formato virtual e terá transmissão online ao vivo pelo canal do 
Youtube. Apoio: SiDi, Fuji e CMY. EVENTO GRATUITO: Inscreva-
-se em https://www.sympla.com.br/evento-online/entendendo-
-o-metaverso-oportunidades-e-desafios/1674869.    Leia a 
coluna completa na página 6

News@TI

MarcO LeGaL Da GeraçãO DistribuíDa: 
Haverá taxaçãO DO sOL?     Leia na página 4

Foto: jbs.com

Pioneirismo na adoção de caminhões  
elétricos refrigerados

As operações logísticas da Seara, reconhecida pela inovação e 
liderança em diversas categorias do mercado de alimentos, estão 
ampliando de 19 para 200 caminhões 100% elétricos refrigerados 
até janeiro de 2023. A companhia irá utilizar os veículos forne-
cidos pela No Carbon, nova empresa da JBS Novos Negócios 
especializada em locação de caminhões movidos a eletricidade, 
para realizar viagens locais de distribuição dos seus produtos aos 
seus clientes em todo o Brasil. Cada veículo elétrico da frota evita 
o lançamento anual de cerca de 30 toneladas de gás carbônico 
(CO2) equivalente na atmosfera. Os caminhões possuem 170 
km de autonomia, capacidade de transportar até 4 toneladas 
de carga e são equipados com baús frigoríficos, armazenando, 
simultaneamente, produtos resfriados e congelados.    Leia 
a coluna completa na página 5
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Safra recorde
A safra brasileira de cereais, 

leguminosas e oleaginosas deve al-
cançar recorde de 263,4 milhões de 
toneladas. A estimativa é 4% maior 
(ou 10,2 milhões de toneladas) que 
a safra de 2021 (253,2 milhões de 
toneladas) e 0,8% acima (2 milhões 
de toneladas) do que foi estimado 
em junho. A estimativa de julho 
do Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola foi divulgada 
ontem (11) pelo IBGE (ABr).
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13 de agosto: 
Dia do Economista - 
O que comemorar?

A profissão do 
economista surge, 
justamente, com o 
advento da ciência 
econômica. E a data, 
precisamente, de 
quando a ciência 
econômica surgiu é 
uma incógnita 

 

Adam Smith recebe os 
louros como o grande 
fundador dessa nova 

ciência em 1775 com a di-
vulgação do livro ‘A Riqueza 
das Nações’. Entretanto, 
François Quesnay, muito 
antes de Smith, já havia 
desenvolvido alguns escri-
tos para resolver problemas 
econômicos que são estuda-
dos até hoje nas faculdades 
de economia. 

De todo modo, o século 
18 é o marco que podemos 
definir como o grande ponto 
de partida para essa ciência 
que sempre se manteve 
atualizada na medida que 
a sociedade se desenvolvia. 

Muitos outros economis-
tas; físicos; engenheiros; 
matemáticos; estatísticos; 
e demais especialistas, con-
tribuíram para que a ciência 
econômica se mantivesse 
atual, principalmente, nos 
dias atuais em que se fala 
muito sobre “ciência dos 
dados” como algo inovador, 
enquanto a econometria 
(ramo da ciência econômica 
que se utiliza dos dados e 
da estatística, junto com 
teoria econômica, para 
estudar causalidades e 
realizar previsões) sempre 
esteve presente na agenda 
do economista desde 1930, 
quando Ragnar Frisch e 
Jan Tinbergen (primeiros 
ganhadores do prêmio No-
bel em 1969) fundaram a 
Econometric Society. 

Com essa evolução, é pos-
sível perceber economistas 
trabalhando em diversas 
áreas, tais como: saúde, 
educação, tecnologia, en-
genharia, direito, dentre 
outros. O que mostra a 
versatilidade desse pro-
fissional. Entretanto, essa 
profissão ainda é percebida 
pela sociedade apenas como 
pessoas que entendem do 
mercado financeiro e de de-
cisões político-econômicas 
tomadas por presidentes, 
governadores e prefeitos 
que, muitas vezes, ignoram 
aquilo que sugerimos. 

Quando a decisão se 
materializa em um equí-
voco, a culpa recai sobre 
nós. Não somente na seara 
política, como também em 
assuntos relacionados ao 
mercado financeiro. Incrível 
como todo mundo quer ser 
trader e guru das finanças 

para vender cursos e livros 
quando a economia está 
crescendo (vide o período 
de 2003-2007). 

Engraçado que essas 
pessoas somem quando a 
economia vai mal, e a socie-
dade carece de resposta de 
alguém que possa explicar 
o porquê de estarmos em 
uma situação difícil e de 
como sairemos dela. Quem 
será chamado para dar a 
resposta?

Portanto, ser economista 
é ser a pessoa que realizará 
o trabalho sujo. É aquele 
profissional que tentará 
medir uma política pública 
feita por algum político e 
constatará que ela não teve 
efeito. 

É aquele chato que vai pe-
gar todos os jargões e manei-
rismos que o mercado gosta 
de vender (geralmente com 
terminologias em inglês) e 
mostrar que, de fato, aquilo 
que se vende não é o que 
se anuncia (sugiro o traba-
lho de Fernando Chague e 
Bruno Giovannetti da FGV 
sobre os ganhos dos tra-
ders.). É aquela pessoa que 
vai discutir sobre dogmas e 
tradições e colocar sempre 
uma pergunta inconve-
niente acerca de verdades 
consideradas absolutas. 

Ou seja, para um profis-
sional com esse perfil, o 
que temos que comemo-
rar? Muita coisa! Por conta 
desse profissional, grandes 
inflações em muitos países 
foram vencidas em virtude 
de nossos estudos (haja 
visto o Brasil). Políticas 
públicas foram melhoradas 
seguindo nosso acompa-
nhamento. Análises acerca 
de temas complexos, tais 
como: racismo, inclusão 
social, diminuição da pobre-
za, distribuição de renda, 
violência, mortalidade in-
fantil, meio ambiente dentre 
outros, são mais bem eluci-
dados quando se arvoram 
na teoria econômica e na 
econometria (vide o sucesso 
de Freakonomics). 

Nesse sentido, esse profis-
sional precisa ser comemo-
rado, homenageado e jamais 
ser esquecido. Por que ele é 
melhor que os demais? Não. 
Porque a Ciência Econô-
mica o faz um profissional 
apto para responder muitos 
problemas, e, muitos deles, 
não são nossos.

Portanto, precisam ser 
lembrados quando as coi-
sas vão bem, e não apenas 
quando o país está mal. Feliz 
dia do Economista! Temos 
muito o que comemorar, 
apenas, por sermos nós 
mesmos.

(*) - É professor de Ciências 
Econômicas no Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Jefferson Prado (*)

O engajamento de funcionários nas empresas é extrema-
mente fundamental para o desenvolvimento do negócio, 
como também para o próprio colaborador. Trabalhar mais 
feliz, disposto e com a saúde e bem-estar  em dia aumen-
tam os resultados nas instituições e retêm profissionais. 
Segundo o ‘State of the Global Workplace: 2022 Report’, 
colaboradores que não estão engajados ou felizes com o 
que fazem custam às organizações US$ 7,8 trilhões em 
perda de produtividade. O montante é equivalente a 11% 
do PIB global.  

Sabendo disso, é provável que líderes de instituições 
que ofereçam a seus funcionários soluções atrativas es-
tarão também contribuindo com engajamento, entregas 
e com o sucesso da empresa. Hoje, o mercado oferece 
diversas soluções voltadas ao B2B que colaboram para 
o engajamento das equipes. Segundo o administrador e 
CEO da E-moving, Gabriel Arcon, startup referência no 
aluguel corporativo de bicicletas e motos elétricas, dentre 
as iniciativas umas das maiores apostas para as empresas 
está na saúde física e mental dos profissionais. 

“Hoje estamos em um momento desafiador, onde o com-
portamento humano vem sendo transformado e impactado 
a cada dia, principalmente, por fatores externos, como 
pandemia e conflitos sociais. Proporcionar ambientes aco-
lhedores e humanizados é indispensável para manter a saúde 
e engajamento da equipe”, avalia Arcon. Pensando nisso, o 
executivo elencou alguns benefícios que podem ser gerados 
com o incentivo à saúde e bem-estar dos colaboradores. 
 1) Engajamento e motivação - É importante para 

as organizações ter uma política de incentivo que 
potencialize e mantenha essa sinergia em pleno 
funcionamento. Cuidar bem dos colaboradores evita, 
principalmente, que o rendimento caia. Assim, a 
equipe se mantém engajada e motivada.

 2) Melhores resultados - Profissionais infelizes, ou 
inconformados, tendem a produzir e entregar me-
nos resultados. Não basta oferecer um bom salário, 
é preciso também ter ações que mostrem que a 
empresa zela e cuida de seus funcionários. Nesse 
ponto, o engajamento é extremamente evidenciado. 

Proporcionar ambientes acolhedores e humanizados é 
indispensável para manter a saúde e engajamento da equipe.

É o que mostra a pesqui-
sa Digital Investment 
Index 2022 (Índice de 

Investimento Digital), elabo-
rada pela EY Parthenon. De 
acordo com o levantamento, 
que entre janeiro e março 
ouviu 1.500 executivos em 
diversos países do mundo, 
as empresas estão fazendo 
grandes investimentos em 
transformações digitais este 
ano, chegando, no total, a 
65% a mais em relação ao que 
foi aplicado na área em 2020. 

Os entrevistados incluem 
empresas de mais de 30 
países, em oito indústrias. 
A disposição por mudanças 
para acompanhar a evolu-
ção do mercado também é 
grande: segundo a pesquisa, 
72% dos executivos ouvidos 
pretendem transformar ra-
dicalmente suas operações 
digitais nos próximos dois 
anos. Em 2020, esse índice 
era de 62% do total de en-
trevistados.  

Para isso, os líderes pla-
nejam destinar até 5,8%, 
em média, das suas receitas 
totais para investimentos em 
tecnologia. Em 2020, a mé-

Rogério Araujo (*)

Ser um empresário ou empresá-
ria de sucesso é o sonho de muitas 
pessoas. Não precisar prestar con-
tas ao chefe todos os dias, ter mais 
tempo para o lazer, poder realizar 
outras atividades com mais tempo 
livre, entre outros desejos, são fa-
tores que pesam no momento de se 
tomar a decisão sobre entrar ou não 
no mundo do empreendedorismo.

O problema é que abrir uma 
empresa e fazê-la ter sucesso 
envolve muitas - mas muitas 
mesmo - variáveis controláveis e 
incontroláveis. Isso faz com que 
apenas seis empresas, a cada dez 

abertas, continuem no mercado 
após cinco anos de atividade. É 
um risco bem alto.

Se eu fosse aconselhar alguém 
que tem, por exemplo, cem mil 
reais, e quer abrir uma empresa, eu 
diria que existem opções melhores 
a se analisar. E investimentos em 
ações seria uma das melhores, 
sem dúvida. Mas desde que fei-
ta de forma diversificada e com 
acompanhamento de um consultor 
financeiro.

Quando você compra ações, você 
também está se tornando dono de 
uma empresa. Um dono com pou-
co poder de decisão, é claro, mas 

com o mais importante, o direito 
de receber parte dos lucros que 
a empresa tiver, em determinado 
período. Ou seja, você fica com a 
melhor parte da gestão, sem ter 
que se importar com o negócio 
no dia a dia.

Além de trabalhar com o próprio 
rendimento do ativo, quem possui 
ações também pode operar com 
ganhos em curto prazo, utilizan-
do-se de operações chamadas de 
aluguel de ações ou empréstimo 
de ativos. Nelas, uma pessoa aluga 
suas ações a outro investidor a 
uma taxa de aluguel pré-fixada. 
Essas ações continuam sendo de 

quem as alugou e os dividendos 
continuarão a ser depositados para 
ela normalmente.

Como exemplo, um investidor 
que está pagando para alugar al-
gumas ações aposta em uma queda 
e vende essas ações ao preço do 
dia, recomprando-as por um preço 
menor, após a queda se concretizar, 
e ganhando a diferença entre os 
preços. Ele ganha e quem alugou 
também ganha, nesse caso. E 
mesmo que ele perca, quem alugou 
permanece com as ações e ainda 
recebe a taxa acordada.

Com cem mil reais é possível 
montar uma carteira diversificada, 

sempre apostando na segurança 
das gigantes do mercado, nos se-
tores de energia, mineração, ban-
cário, entre outros. É a forma mais 
rápida e que, ao longo do tempo, 
se mostrou mais segura para quem 
quer ter uma fonte de renda que 
não dependa diretamente de um 
emprego. 

Pode até ser um caminho inicial 
para quem quer, no futuro, ter 
sua própria empresa, com maior 
garantia de que ela sobreviverá às 
estatísticas de fechamento.

 
(*) - É especialista em mercado financeiro, líder 

educacional da corretora de investimentos 
Vítreo e fundador da Roar Educacional 

Consultoria.

Empresas investem 
em transformação digital
Não basta às empresas investir pesado em tecnologia. É necessário alocar bem os recursos para conseguir 
os resultados esperados. O direcionamento correto dos investimentos em tecnologia, em especial no 
mundo pós-pandemia, é uma das principais preocupações de líderes empresariais em todo o mundo

orienta aos líderes que, mais 
do que investir em tecnolo-
gia, é necessário tomar as 
decisões certas para obter 
os resultados esperados. 
Além do desenvolvimento 
de uma estratégia acertada, 
é necessário estabelecer um 
modelo de governança forte 
para medir o sucesso das 
iniciativas digitais e estabe-
lecer um processo formal 
e organizado. “Estabeleça 
primeiro uma base digital 
forte: invista primeiramente 
em tecnologias fundamen-
tais, colocando os blocos de 
construção certos no lugar 
antes de olhar para iniciati-
vas digitais mais avançadas”, 
diz trecho do estudo. 

“Com níveis recordes de 
investimentos digitais no ho-
rizonte, impulsionados pela 
necessidade de velocidade, 
os CEOs e outros executivos 
C-level estão sob pressão 
mais do que nunca para 
selecionar o mix certo de 
investimentos e demonstrar 
retornos mensuráveis sobre 
o investimento digital”, 
conclui o estudo da EY-Par-
thenon. - Fonte: Agência EY.

Os líderes planejam destinar até 5,8%, em média, das suas 
receitas totais para investimentos em tecnologia.
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dia era de 3,5% das receitas 
em investimentos. Para se 
ter uma ideia do montante 
que isso representa, uma 
empresa com faturamento 
na ordem de US$ 10 bilhões 
deve destinar cerca de R$ 
580 milhões em tecnologia. 
Apesar dos aportes cada 
vez maiores, porém, muitas 
empresas ainda não sabem 
como medir e alcançar os 
resultados esperados com 
os gastos. 

Três em cada cinco empre-
sas ouvidas não sabem quan-

to gastaram em despesas 
operacionais ou digitais no 
ano passado. E apenas 16% 
dos líderes afirmam que pos-
suem estratégias claramente 
definidas para o setor digital 
de suas empresas.  

Por outro lado, o número 
de empresas que percebem 
benefícios completos dos 
seus investimentos em inter-
net das coisas (IoT), nuvem 
e inteligência artificial subiu 
54% em 2022, em relação a 
2020. 

Diante disso, o estudo 

Como aumentar o engajamento de 
colaboradores nas empresas

 3) Saldo positivo na empresa - Ter uma vasta opção 
de benefícios corporativos atrativos, contribui para 
que a cultura da empresa seja acolhedora e influencie 
na formação de um ambiente de trabalho saudável 
e adequado, incentivando os colaboradores a reali-
zarem suas tarefas com qualidade e satisfação. 

 4) Além do tradicional - Com isso, é importante 
também pensar em benefícios que fujam do tra-
dicional, que estejam alinhados às causas atuais, 
como inovação, tecnologia e sustentabilidade. Um 
exemplo, é incentivar o uso de bikes, que irá con-
tribuir diretamente no físico e mental, e aumentar 
o engajamento interno dos profissionais. 

 5) Retenção de talentos - Em algumas áreas de atua-
ção, uma das principais dificuldades das empresas é 
manter os profissionais na organização. Quando uma 
equipe se sente valorizada, ela consequentemente 
terá maior conexão com a instituição, criando um 
sentimento de pertencimento e potencializando 
o desejo de permanecer no local. - Fonte e mais 
informações: (https://e-moving.com.br/).
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Qual o melhor negócio: investir em ações ou abrir a própria empresa?



Etapas da jornada 
para a nuvem: 

como garantir o 
sucesso da migração

O mercado de nuvem 
está cada vez mais 
aquecido

Segundo a pesquisa 
‘Infosys Cloud Ra-
dar 2021’, o sistema 

de armazenamento em 
nuvem deve render até 
US$ 414 bilhões anuais 
em lucro e cerca de 40% 
das organizações devem 
migrar seus sistemas até o 
final desse ano. Mas, o que 
pode explicar essa visível 
tendência que cresce cada 
vez mais entre as empre-
sas? São inúmeras as ca-
racterísticas que tornam 
a cloud uma tecnologia 
praticamente obrigatória 
às corporações, indepen-
dentemente de porte e 
setor. 

Por ser flexível, já que é 
possível definir e ajustar o 
armazenamento de acordo 
com as necessidades do 
negócio, a nuvem possi-
bilita uma disponibilidade 
de 24 horas por dia, além 
de uma considerável re-
dução de custos, uma vez 
que diminui o consumo de 
energia,  elimina possíveis 
gastos com hardwares e 
softwares. 

Além disso, o custo 
benefício que a empresa 
passa a ter, decorrente do 
aumento da eficiência, da 
modernização e da melhor 
infraestrutura oferecida, 
torna-se um dos grandes 
diferenciais da nuvem, 
simplificando a adoção do 
home office, que vem se 
tornando mais presente 
nas organizações após o 
advento da pandemia.

Existem indícios que 
sinalizam o momento mais 
propício para iniciar a jor-
nada para a nuvem, que 
contemplam desde custos 
elevados relacionados à 
manutenção do ambiente 
tecnológico, a gargalos nas 
operações e problemas 
com o armazenamento 
de dados na empresa. 
Ademais, quando uma 
organização passa a ter 
dificuldade com relação a 
retenção e contratação de 
novos profissionais, migrar 
pode ser uma alternativa 
eficaz para retomar a com-
petitividade, fomentando 
assim, a motivação dos co-
laboradores, que poderão 
aderir ao trabalho remoto.

Além disso, ao iniciar 
uma jornada, é necessá-
rio, primeiramente, que 
a organização conte com 
um parceiro especializado 
e com expertise em trans-
formação digital. Desta 
forma será possível reali-
zar, de maneira assertiva, 
uma análise aprofundada 
para o entendimento do 
ponto ideal de partida, 
estabelecendo uma visão 
intermediária de suas ne-
cessidades.

A segunda etapa está 
atrelada à criação de uma 
jornada validada pelos exe-
cutivos e pela empresa, em 

que seja possível resolver 
cada um dos problemas e 
estabelecer um método 
estruturado, mais seguro, 
com tempo definido, pra-
zo, bem como possíveis 
investimentos e avaliação 
da necessidade da mão de 
obra. Trata-se de um passo 
extremamente estratégi-
co, mas também tático e 
operacional.

Vale ressaltar que duran-
te o processo migratório, 
realizar o assessment, 
levantamento e avaliação 
do ambiente de TI atual, 
garantirá resultados mais 
assertivos. Com isto, é 
possível obter uma análise 
ampla e completa sobre o 
ambiente tecnológico, ca-
paz de gerar insights que 
auxiliam na definição de 
arquitetura, configuração 
e criação do próprio plano 
de migração. 

O assessment possui 
um papel chave na jor-
nada, pois mapeia desde 
as motivações iniciais da 
migração, a definição da 
melhor estratégia, o enten-
dimento dos desafios, para 
posteriormente, indicar o 
melhor serviço e solução.

É fato que toda jornada 
para a nuvem, durante 
ou após o processo de 
migração, possui grandes 
desafios envolvidos. E, um 
dos principais, é o acompa-
nhamento pós-migração, 
que, em alguns casos não 
é visto com a atenção que 
deveria. Este acompanha-
mento é essencial para 
corrigir erros que possam 
aparecer no futuro. 

Além disso, apesar da 
cloud já ser considerada 
uma tecnologia extrema-
mente madura, é neces-
sário que os líderes orga-
nizacionais atentem-se a 
questões de segurança, 
e com a atualização dos 
softwares, preparem os 
colaboradores para este 
novo contexto, eliminan-
do quaisquer riscos que 
possam representar inse-
gurança aos dados e aos 
arquivos armazenados.

Após optar pelo serviço, 
o tempo de migração pode 
variar em cada empresa, 
uma vez que depende da 
quantidade de servidores, 
da integração dos mes-
mos, do tempo de parada 
possível na companhia, do 
modelo escolhido, entre 
outras especificidades. 

No entanto, independen-
temente do tempo que pos-
sa levar essa jornada para a 
nuvem, migrar é um impor-
tante investimento a longo 
prazo e possibilita, além da 
valorização patrimonial de 
uma organização, torná-la 
ainda mais competitiva 
frente à concorrência. 

(*) - É Líder de Soluções de 
Vendas de Serviços em Cloud da 
SoftwareONE, provedora global e 

líder em soluções de ponta-a-ponta 
para softwares e tecnologia de 

nuvem.

Samir Mazzer Chuffi (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 12 de agosto de 2022
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Construtora Augusto Velloso S.A
C.N.P.J. 60.853.934/0001-06 - NIRE: 35300045661

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21/07/2022.
Data, Local e Hora: 21/07/2022, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - 17º andar, nesta Capital, 
às 10:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas representando a tota-
lidade do capital social, conforme assinaturas a folha 52 do respectivo “livro de presença”. Ordem do 
Dia: a) Proposta da diretoria para aumento do capital social; b) Alterações do estatuto social; c) Outros 
assuntos de interesse social; Mesa Diretora: presidente: Ricardo Machado Ferreira Velloso, Secretário: 
Augusto Ferreira Velloso Neto. Deliberações Extraordinária: Por unanimidade dos presentes, foram 
tomadas as seguintes deliberações: a) Aprovar proposta da diretoria referente ao aumento de capital de 
R$ 45.000.000,00, para R$ 82.000.000,00, com o aproveitamento de R$ 37.000.000,00, provenientes 
da conta de “Reserva de lucros” e R$ 36.928.000,00 da conta de “Lucros acumulados” com o aproveita-
mento de R$ 72.000,00, provenientes da conta de “Reserva de lucros”, sendo que de acordo com essa 
alteração o Artigo 4º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: Artigo 4º - O capital social 
totalmente integralizado é de R$ 82.000.000,00, divididos em 12.000.000 de ações ordinárias nomina-
tivas, todas sem valor nominal. Dando continuidade a Assembleia Geral, na sequência o Sr. presidente 
ofereceu a palavra a quem dos presentes desejasse fazer uso. Como ninguém se manifestou declarou 
encerrada a Assembleia, lavrando-se esta ata, que após lida e aprovado por todos vai assinada pelos 
membros da mesa e por todos os demais presentes. A presente é cópia fiel lavrada em livro pró-
prio. a) Ricardo Machado Ferreira Velloso - presidente; Augusto Ferreira Velloso Neto - secretário.
JUCESP n° 395.115/22-0 em 04/08/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2022

01- DATA, HORA E LOCAL: Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às onze, na sede da Compa-
nhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do disposto no art. 21, parágrafo sexto do Estatuto Social da Com-
panhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Ri-
cardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Ar-
tigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Regina Annes Guimarães, Marco Antonio Antunes e Antônio Mourão Guima-
rães Neto. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secre-
tariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Conhecimento do pedido de renúncia apresenta-
do pela Sra. ADELAIDE CAMPOS ANDREU SIMÕES, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em 
São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-
30, ao cargo de Diretora sem designação específi ca da Companhia; e, (ii) a consolidação da composição da diretoria 
da Companhia. 05 - DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conse-
lheiros deliberaram por unanimidade e sem restrições: 5.1- Conhecer o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Ade-
laide Campos Andreu Simões, acima qualifi cada, ao cargo de Diretora sem designação específi ca da Companhia, nos 
termos da carta de renúncia entregue à Companhia em 01 de julho de 2022 e arquivada na sede social; 5.2.- Ratifi -
car a composição da Diretoria da Companhia, nos seguintes termos: (i) Diretora Presidente: ANA KARINA BORTO-
NI DIAS, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de 
identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Pre-
sidente e de Relação com Investidores: FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO, brasileiro, solteiro, administrador 
de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/
MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iii) Diretor Executivo Vice-Presidente: SANDOVAL MARTINS PE-
REIRA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Carteira de Identidade nº 
18.788.294-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 129.731.538-32; (iv) Diretor Executivo: EDUARDO 
MAZON, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador 
da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem 
Designação Específi ca: FELICE ITALO NAPOLITANO, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o 
nº 113.930.868-88, LUCIANA BUCHMANN FREIRE, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em 
São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e 
no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, DANIEL ANTONIO BAPTISTA FREIRE, brasileiro, casado, administrador, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, ins-
crito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48, ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO, brasileiro, casado, administrador, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25; JEAN CARLOS ALEXANDRE ABRAHÃO, brasileiro, casado, enge-
nheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 19.995.637 SSP/SP, ins-
crito no CPF/ME sob nº 149.621.068-99; DANIEL FERNANDO PAVELEC, brasileiro, casado, analista de sistemas, re-
sidente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5.509.449-7 SSP/PR, inscrito no CPF/
ME sob o nº 016.655.659-93; MARCELLO LOBO DA CUNHA CHACON LEMOS, brasileiro, casado, bancário, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 53.372.212.3, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 987.037.147-72; e CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, graduado em ciências con-
tábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 SSP/SP, ins-
crito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/
SP e com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder 
a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a re-
união do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por to-
dos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guima-
rães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e An-
tonio Mourão Guimarães Neto. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa, DEISE PEIXOTO DOMINGUES - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 395.519/22-6 em 05.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A
C.N.P.J/M.F. n. º 60.853.934/0001-06

Sociedade Anônima de Capital Fechado 

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Exercício encerrado em 31.07.2022 e 31.12.2021
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o relatório da diretoria e as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas 
e do parecer dos auditores independentes, relativos ao balanço especial encerrado em 31 de julho de 2022, devido ao aumento do capital social para R$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais) e o 
consequente aumento do Patrimônio Líquido para R$ 110.791.815,19 (cento e dez milhões, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e quinze reais e dezenove centavos), comparativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021, da Construtora Augusto Velloso S/A. São Paulo, 11 de agosto de 2022.                                                          José Maria Augusto - Contador - CRC - 1SP 126.202/O-7

Balanço patrimonial em 31 de julho de 2022 e 31 de dezembro 2021 (Em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Ativo Julho/2022 2021
Circulante 53.261.883,85 53.070.190,79
 Caixa e equivalentes de caixa 3.545.188,71 13.402.216,19
 Contas a receber 43.937.359,34 32.851.659,62
 Impostos a recuperar 4.722.007,68 5.823.444,20
 Outros créditos 1.057.328,12 992.870,78
Não Circulante 99.936.171,44 62.796.752,85
 Contas a receber 6.054.967,97 6.054.967,97
 Créditos de
 controladas e coligadas 36.020.051,01 37.746.372,07
 Outros créditos 892.353,91 909.732,06
 Investimentos em 
controladas e coligadas 327.740,58 63.869,58
 Imobilizado / intangível 56.641.057,97 18.021.811,17

Total do ativo 153.198.055,29 115.866.943,64

  Capital Realizado Reserva Legal Reservas de Lucros Total
Saldo em 31/12/2020 45.000.000,00 3.436.072,63 26.871.528,23 75.307.600,86
Distribuição de dividendos - - (1.000.000,00) (1.000.000,00)
Reserva legal - - - -
Resultado do exercício - - (4.572.517,38) (4.572.517,38)
Saldo em 31/12/2021 45.000.000,00 3.436.072,63 21.299.010,85 69.735.083,48
Reserva de capital 36.928.000,00 - - 36.928.000,00
Reserva legal - - - -
Resultado do exercício 72.000,00 - 4.056.731,71 4.128.731,71
Saldo em jul/2022 82.000.000,00 3.436.072,63 25.355.742,56 110.791.815,19

 Julho/2022 2021
 Receitas de obras e serviços 90.782.718,36 81.745.307,80
 (-) Impostos e contribuições sobre a receita (5.878.685,11) (4.615.440,12)
 Receitas Líquidas 84.904.033,25 77.129.867,68
 (-) Custo dos serviços prestados (75.477.601,72) (63.968.792,35)
Lucro bruto 9.426.431,53 13.161.075,33
 Despesas administrativas (6.308.678,37) (8.343.534,48)
 Depreciação e amortização (901.756,82) (1.021.481,79)
 Resultado da equivalência patrimonial / dividendos recebidos 2.536.237,26 245.322,28
 Outros resultados operacionais (515.186,88) (10.143.498,86)
Lucro líquido antes do resultado financeiro 4.237.046,72 (6.102.117,52)
 Receitas financeiras 1.970.533,90 1.562.783,49
 Despesas financeiras 399.521,82 (33.183,35)
Resultado financeiro 2.370.055,72 1.529.600,14
Resultado antes dos tributos sobre os lucros 6.607.102,44 (4.572.517,38)
 Provisão Imposto de renda e CSLL (478.370,73) -
Resultado líquidos das operações continuadas 6.128.731,71 (4.572.517,38)
Resultado líquido do período 6.128.731,71 (4.572.517,38)
Resultado líquido do período por ação 0,51 (0,38)

Passivo Julho/2022 2021
Circulante 15.799.835,15 11.465.640,36
 Financiamentos 841.775,68 1.510.534,99
 Fornecedores 10.908.879,38 8.025.184,23
 Obrigações trabalhistas 2.029.405,80 917.442,42
 Obrigações fiscais 2.019.774,29 1.012.478,72
Não circulante 26.606.404,95 34.666.219,80
 Financiamentos 496.157,97 496.157,97
 Fornecedores e retenções 
 contratuais 5.156.339,45 4.301.980,12
 Conta corrente coligadas 19.746.200,22 29.292.828,15
 Parcelamentos 
e tributos diferidos 375.707,31 415.845,02
 Outras contas a pagar 832.000,00 159.408,54
Patrimônio líquido 110.791.815,19 69.735.083,48
 Capital social 82.000.000,00 45.000.000,00
 Reserva de capital 3.436.072,63 3.436.072,63
 Reserva de lucros 25.355.742,56 21.299.010,85
Total do passivo 
e do patrimônio líquido 153.198.055,29 115.866.943,64

 Julho/2022 2021
 Resultado líquido 6.128.731,71 (4.572.517,38)
 Ajustes para reconciliar 
o lucro líquido ao caixa gerado
 pelas atividades operacionais:  
 Depreciação e amortização 901.756,82 1.021.481,79
 Resultado na baixa
 de ativos permanentes - -
 Equivalência patrimonial 2.536.237,26 245.322,28
 Decréscimo (acréscimo) em ativos:  
 Clientes (31.085.699,72) (11.062.587,08)
 Estoques - -
 Demais contas a receber/
adiantamentos/créditos 1.054.357,33 (1.679.669,97)
 Acréscimo (decréscimo) em passivos: - -
 Fornecedores e contas a pagar 9.410.645,94 9.423.073,26
 Impostos, contribuições
 e encargos a recolher 2.079.121,24 1.000.202,58
Caixa líquida gerada pelas 
atividades operacionais (8.974.849,42) (5.624.694,52)
2) Fluxos de caixa originados 
de atividades de investimentos 
 Acréscimos/redução em 
controladas e coligadas 6.915.822,13 31.235.110,97
 Aquisição de imobilizado
 e intangível (42.057.240,88) (15.565.028,55)
Caixa líquida gerada 
pelas atividades 
de investimentos (35.141.418,75) 15.670.082,42
3) Fluxos de caixa originados 
de financiamentos  
 Empréstimos e
 financiamentos - captações (668.759,31) (652.481,25)
 Distribuição de dividendos 34.928.000,00 (1.000.000,00)
Caixa líquida gerada pelas 
atividades de financiamentos 34.259.240,69 (1.652.481,25)
3) Variação no caixa 
e equivalentes de caixa (9.857.027,48) 8.392.906,65 
4) Saldos de caixa e
 equivalentes de caixa (9.857.027,48) 8.392.906,65
  No início do exercício 3.402.216,19 5.009.309,54
  No fim do exercício 3.545.188,71 13.402.216,19

Demonstrações do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Demonstrações do resultado findos em 31 de julho de 2022 e 31 de dezembro 2021 (Em Reais)

Diretoria
Ricardo Machado Ferreira Velloso - Diretor Presidente

Augusto Ferreira Velloso Neto - Diretor Superintendente
José Maria Augusto - Contador - CRC – 1SP 126.202/O-7

Glpilon Participações S/A
CNPJ: 10.783.175/0001-76 NIRE: 35300367715

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, a se realizarem no dia 25.08.2022, 
às 14:00 horas, na sede social situada na Fazenda Santa Maria-Bairro São Francisco - CEP 18520-
970, em Cerquilho - Estado de São Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: 
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício social findo em 31.12.2021; b) Outros assuntos do interesse social. Extraordinária: 
a) Distribuição de Lucros; b) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos 
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
referentes ao exercício social passado. Cerquilho, 10.08.2022. Valmir Pilon - Diretor Presidente.

O setor de vendas pode 
contribuir, e muito, 
no desempenho do 

departamento de recursos 
humanos, tornando-o mais 
estratégico e ajudando a 
construir um time mais 
engajado, produtivo e, com 
isso, conquistar muitos be-
nefícios, como por exemplo:
	 •	Otimização	 da	 comuni-

cação;
	 •	Aperfeiçoamento	 da	

gestão de performance 
de pessoas e negócios;

	 •	Aumento	do	engajamen-
to e conexão do colabo-
rador com a organização;

 
Apesar de parecerem 

distantes, as áreas possuem 
muitas semelhanças. Pode-
mos perceber essa relação 
ao fazer a comparação de 
um cliente que decide com-
prar um produto ou serviço 
e o candidato que passa por 
um processo e aceita uma 
nova vaga de trabalho. O 
exemplo ressalta o mesmo 
propósito das áreas: ven-
der a empresa e o que ela 
entrega. 

“Entendo que o RH tem 
aprendido muito com o 
trabalho comercial contem-
porâneo, ajustando discur-
sos, revisando e criando 

Vendas é como o combustível da companhia 
e o RH é como o motor.

O que o RH precisa aprender 
com o departamento de vendas?
Apesar de parecerem distantes, as áreas possuem muitas semelhanças. Podemos perceber essa relação 
ao fazer a comparação de um cliente que decide comprar um produto ou serviço e o candidato que 
passa por um processo e aceita uma nova vaga de trabalho

é o que leva à decisão da 
compra. É necessário 
promover uma expe-
riência satisfatória em 
diversos aspectos do 
processo. Nesse sentin-
do, demonstrar atenção 
e cuidado fazem a dife-
rença.

	 •	Tecnologia e Gestão 
Humana - Os recursos 
tecnológicos são funda-
mentais no apoio de ges-
tão de pessoas. Algumas 
ferramentas auxiliam no 
registro de informações 
e com isso oferecem uma 
análise mais assertiva.

	 •	Encontrar um discur-
so adequado - Para se 
conectar com um cliente 
ou funcionário em poten-
cial, a comunicação deve 
ser objetiva, equilibrada e 
alinhada com cada perfil.

 
“Gosto sempre de pensar 

em Vendas como o combus-
tível da companhia, e no RH 
como o motor. Assim fica 
fácil entendermos sobre 
a importância da sinergia 
entre estes departamentos 
para o resultado da organi-
zação”, conclui Marcolino. - 
Fonte e outras informações: 
(https://www.sp.senac.br/
corporativo).
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indicadores e processos 
para acompanhar a jornada 
do colaborador dentro da 
empresa. Assim como na 
área de Vendas, realizan-
do ajustes para melhorar 
a atração ou prospecção 
de clientes/candidatos em 
tempo hábil, garantindo o 
resultado esperado, desde 
o processo de contratação 
até a avaliação de desem-
penho do colaborador”, 
destaca Gustavo Marcolino, 
coordenador de vendas do 
Atendimento Corporativo 
do Senac São Paulo.

O RH com conhecimentos 
de vendas pode tornar o 
departamento ainda mais 
estratégico e com resulta-

dos positivos, por meio de 
uma gestão elaborada e um 
planejamento de ações que 
mensura teoria e prática de 
forma mais orgânica, pro-
cessual e objetiva. “Cada 
vez mais se faz necessário o 
investimento em desenvol-
vimento de novas compe-
tências e habilidades, tanto 
de empresas quanto dos 
próprios profissionais de 
RH”, destaca Gustavo. 

A área de vendas utiliza 
diversas técnicas e algumas 
estratégias podem ser apli-
cadas na rotina do RH, como 
por exemplo: 
	 •	Experiência do usuá-

rio - A experiência do 
cliente em toda a jornada 

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

consulte sua agência de confiança, ou 
ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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As opiniões são divergentes: enquanto alguns consideram que o Marco Legal da Geração Distribuída é mais uma etapa para 
viabilizar o crescimento do setor fotovoltaico no Brasil, outros consideram que a legislação está levando a uma “taxação  

do sol”, um recurso natural disponível abundantemente no mundo inteiro e uma das bases da vida no planeta.  
De certo modo, os dois pontos de vista são verdadeiros. 

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 12 de agosto de 20224

frase_CANVA

de 2023 terão as mesmas condições atualmente vigentes com a 
Resolução 482, previsto na legislação como período de carência. 
Durante 12 meses, os projetos instalados ou que tiverem solicita-
ção de acesso terão as regras atuais de compensação válidas até 
2045. Ou seja, o consumidor que solicitar ou instalar até o início 
de 2023 um sistema fotovoltaico on grid - isto é, que também 
seja conectado à rede - terá isenta essa parte da tarifa, por mais 
duas décadas. 

 
Atualmente, a instalação de painéis solares pode reduzir subs-

tancialmente a conta de energia, escapando inclusive da inflação 
que afeta o país. Mas, a partir do Marco Legal da GD, essa eco-
nomia será gradualmente suprimida com a cobrança de tarifas 
e outros encargos sobre a energia produzida em casa. Ainda há 
tempo, no entanto, para manter essas condições, já que adquirir, 
instalar e financiar os custos de sistemas fotovoltaicos têm sido 
muito facilitados. 

 
O Brasil está na lista dos 15 países que mais produzem energia 

fotovoltaica no mundo e tem atualmente 13 GW de capacidade 
no que se refere à Geração Distribuída, somados aos GW de 
usinas centralizadas. O país também está em franco cresci-
mento na quantidade de empresas integradoras de Geração 
Distribuída, com mais de 16 mil até junho de 2021, segundo a 
consultoria Greener. 

 
Na corrida contra o tempo para a instalação de projetos com 

as mesmas condições da legislação atual por mais duas décadas, 
as projeções da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovol-
taica (Absolar) mostram que esse valor deve chegar a 17,2 GW 
até o início de 2023. Outro estudo divulgado, pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), aponta que a capacidade da Gera-
ção Distribuída até 2031 deve ser de 36,6 GW. O setor, que vem 
atraindo empreendedores, tem neste ano boas oportunidades de 
crescimento, aproveitando o período de vacância.

 
Compensação de créditos - O Conselho Nacional de Po-

lítica Energética (CNPE) definirá as diretrizes para embasar o 
novo modelo de compensação de créditos que será utilizado 
pela Aneel . A legislação sancionada define que as novas regras 
tarifárias devem ser definidas até junho de 2023.

 
Sim, vai ter taxação do sol - A partir de 2023, haverá uma 

transição de seis anos para novos consumidores que utilizarem 
energia solar, iniciando com uma tarifa percentual de 15% dos 
custos de distribuição e manutenção dos serviços, aumentando 
15% ao ano até chegar a 90% em 2028. Até 2028, nas unidades de 
Minigeração Distribuída acima de 500 kW, será tarifado 100% do 
custo de distribuição, 40% do custo de transmissão e 100% dos 

Raphael Pintão (*)
 

O Marco Legal da GD é uma continuidade das legislações 
vigentes desde 2012, quando foi criado o sistema de 
compensação de energia elétrica. Isso abriu as portas para 

destravar o crescimento da energia solar no Brasil, mas, com o 
Marco Legal, haverá impactos importantes no que diz respeito 
às tarifas, especialmente a partir de 2023. Com a nova legislação, 
estão sendo regulamentadas as modalidades de geração, o Sistema 
de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de 
Energia Renovável Social (PERS). 

 
Analistas consideram que o Marco Legal trará mais segurança 

jurídica e estabilidade regulatória para o mercado, que está em 
crescimento constante no que se refere a sistemas residenciais, 
comerciais, industriais e rurais, por exemplo. Assim, serão pre-
servados investimentos, que terão previsão de retorno mais clara. 
Os consumidores também terão garantido o direito de reduzir a 
conta de luz por meio da geração própria, e a Micro e a Minige-
ração Distribuída serão vistas como ainda mais estratégicas para 
a política energética nacional.

 
Importância da Geração Distribuída - A Geração Distribuída 

é gerada no próprio local de consumo ou em uma área próxima 
e deve vir de fontes renováveis, como solar, biogás, biomassa e 
eólica. Atualmente, ela é responsável por mais de 5% da energia 
elétrica do país. 

 
Uma das demandas mais importantes para alcançar as metas 

referentes à redução da temperatura do planeta e às mudanças 
climáticas é a limpeza da matriz energética mundial, atualmente 
baseada em combustíveis fósseis, que representam 75% da de-
manda por energia. Essa matriz precisa tornar-se mais sustentá-
vel, e a Geração Distribuída pode ser uma das saídas, trazendo 
mais atrativos a uma economia verde e sustentável, viável para 
o consumidor e para as usinas. 

 
Além disso, as tarifas de energia elétrica vêm aumentando 

muito acima dos valores inflacionários e onerando o bolso do 
consumidor. Um dos fatores responsáveis pelo crescimento 
das tarifas foi a grande estiagem que afetou o país, tornando 
inviável a matriz hidrelétrica na qual se baseia o nosso setor 
energético. Sempre que as usinas térmicas - fonte mais cara de 
geração energética - são acionadas, a economia brasileira sofre 
enorme impacto. Com a Geração Distribuída, esses problemas 
seriam suprimidos. 

 
O que muda com o Marco Legal da Geração Distribuída 

- Estabelece que os projetos solicitados e instalados até janeiro 

encargos de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética 
e taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica.

 
Com o tempo, poderão ser instituídos novos encargos não re-

lacionados ao custo de geração da energia e com maiores cargas 
tarifárias e outros encargos, a expansão do sistema da GD poderá 
ser prejudicada a longo prazo. A respeito disso, a Associação 
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) de-
monstrou preocupação com o aumento nos custos da energia 
elétrica gerada a partir de sistemas fotovoltaicos. 

 
Linha do tempo até o Marco Legal da GD - Em 2012, foi 

publicada a Resolução Normativa nº 482, da Aneel. A norma es-
tabelece o sistema de compensação de energia elétrica, no qual 
a geração de até 1MW pode gerar créditos relativos à energia 
acrescentada na rede. Esses créditos são descontados em conta 
nos meses seguintes até o limite de três anos se a fonte geradora 
for renovável, como a energia solar. 

 
Alguns anos depois, em 2015, a Aneel publicou uma nova 

resolução, de número 687, que trouxe novas modalidades, per-
mitiu a geração compartilhada e conjuntos com várias unidades 
consumidoras, estabeleceu novo prazo de resposta da distribui-
dora, padronizou a de solicitação de acesso, aumentou o limite 
de potência para 5MW e alterou a validade dos créditos para 
até cinco anos.

 
No ano de 2019, a Aneel anunciou que revisaria a resolução 

original de 2012, o que foi visto com maus olhos pelo mercado. 
No mesmo ano, foi apresentado ao Congresso o PL 5829/19, 
aprovado 2021 após dois anos de discussão entre parlamentares 
e sancionado em janeiro de 2022, tornando-se Marco Legal da 
Geração Distribuída, na forma da Lei 14.300/22. 

 
Algumas mudanças na Geração Solar Distribuída - Com 

relação aos créditos, alguns componentes terão a valoração 
descontinuada gradualmente nos próximos seis anos. No que se 
refere à Tarifa de Uso do Sistema Distribuído (TUSD), as usinas 
solares terão uma valoração diferenciada - a chamada “TUSD 
Geração” - até 3 vezes menor. Sobre os consumidores que estão 
no sistema de Geração Distribuída com projetos fotovoltaicos, 
por exemplo, a legislação estabelece o pagamento da TUSD para 
todos os projetos a partir de janeiro de 2023. Ou seja, ao final do 
prazo de abatimento gradual de créditos na conta de energia, a 
economia de quem tem painéis solares será reduzida.

 
A nova legislação corrige uma distorção em relação ao custo 

de disponibilidade, um valor na conta de luz relativo à presença 
de rede elétrica para uso, que era cobrado em duplicidade pela 
concessionária de energia. Essa tarifa é um valor mínimo cobrado 
pela distribuidora, que acabava incidindo duas vezes, mas não 
incidirá mais. 

 
Outra mudança positiva é a ampliação de possibilidades no 

que se refere à Geração Solar Compartilhada, incluindo, além 
dos consórcios e cooperativas, as associações e os condomínios 
civis. Há ainda mais uma correção de distorção, uma vez que não 
havia previsão anterior para unificação de titularidade em pro-
jetos de geração compartilhada, algo expressamente autorizado 
na legislação atual. Essa unificação pode simplificar e diminuir 
a tarifa de ICMS. 

 
O prazo para distribuição de créditos pelas distribuidoras dimi-

nuiu de 60 para 30 dias. Além disso, os projetos de minigeração 
distribuída não poderão mais ser enquadrados no Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) e 
outros programas. As usinas flutuantes em reservatórios também 
não poderão ser divididas para ser enquadradas em limites de 
potência exigidos em lei. 

 
Decidiu instalar um sistema fotovoltaico? - Pessoas 

de todo o país vêm pesquisando como aproveitar o período de 
carência do Marco Legal da Geração Distribuída, sem cobrança 
de taxas até 2045, com a instalação de sistemas fotovoltaicos. 
Porém é necessário buscar fornecedores e outros profissionais 
especializados, com a qualificação necessária, para o melhor 
custo-benefício e payback do sistema a longo prazo.

 
(*) - É Sócio-fundador NeoSolar (www.neosolar.com.br).
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MArCO LeGAL DA GerAçãO DIStrIbuíDA: 
HAverá tAxAçãO DO SOL?

SetOr fOtOvOLtAICO
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A importância do 
relacionamento no 
empreendedorismo

O relacionamento 
é o que rege o ser 
humano, somos 
seres pensantes e 
que necessitam se 
relacionar para se 
desenvolver 

E no empreendedoris-
mo, não é diferente! 
O convívio e a pro-

ximidade são fatores im-
portantes para um empre-
endedor, mas não estamos 
falando apenas de troca, é 
preciso ter a troca certa. 
O relacionamento muda o 
empreendedor quando ele 
se relaciona com outros 
empresários, convive em 
um meio repleto de empre-
endedores e aproveita as 
oportunidades para crescer 
como profissional.

Toda a troca com pessoas 
do mesmo ramo contribui 
para sua evolução como 
empreendedor. Você pre-
cisa ser bem intencional no 
ambiente, mas veja bem, 
ser intencional é diferente 
de ser interesseiro. Essas 
pessoas com quem você está 
se relacionando vão te apri-
morar como empreendedor.

Eu sou um entusiasta da 
troca de experiência e sou 
suspeito para falar. Convivo 
e já convivi em inúmeros 
ambientes empreendedo-
res, a própria Associação 
Brasileira de Franchising 
(ABF) da qual faço parte é 
um ambiente empreende-
dor fenomenal.

Mas onde criar essa rede 
de trocas? Hoje, existem 

diversos ecossistemas em-
preendedores que fazem 
exatamente este movimen-
to de colocar profissionais 
para conviverem e eu re-
comento a todo empresário 
que experimente e comece 
a se relacionar neles.

Estes espaços se chamam 
Clubes de Negócios. No Bra-
sil, já é possível encontrá-los 
em diversos modelos e em 
várias regiões. Já participei 
de inúmeros em encontros e 
já sou, inclusive, parceiro de 
um. Acredito muito nestes 
ambientes de troca e é sem-
pre importante se atentar 
em priorizar lugares onde as 
relações ocorrem primeiro 
e depois vêm os negócios. 
Só assim, você sabe que a 
troca está sendo construída 
de forma consistente.

Esses eventos sempre 
levam algum tema de re-
levância ou um propósito, 
como o setor de franquias, 
que cresce a cada ano no 
Brasil. Alguns empresários 
referências compartilham 
de suas experiências com 
os que estão presentes para 
que se crie uma troca de 
conhecimento e enrique-
cimento.

Criar este hábito de tro-
ca é essencial para que 
o empresário desenvolva 
ainda mais o seu negócio e 
alcance o sucesso desejado. 
O conhecimento nunca é de-
mais e dividir a sabedoria é 
o segredo para construir um 
mercado nacional próspero.

 
(*) - É sócio fundador da Y 

Consultoria, especializada em 
crescimento de redes, formatação de 

franquias e implantação de OKR.

Eduardo Santinoni (*)

D - Assessoria de Investimentos
Quando o foco é o mercado financeiro, muitas pessoas esbarram no alto cus-
to dos programas de formação e acabam adiando ou até mesmo desistindo 
da carreira. Agora, a escola ‘Eu me banco’ resolveu, literalmente, “bancar” 
a capacitação de alunos a partir do recém-lançado PROAI (Programa 
Profissionalizante do Assessor de Investimentos), uma espécie de “Fies” 
voltado para a formação de especialistas e assessores de investimentos. 
Cerca de 8 mil vagas para assessores e especialistas em investimento foram 
abertas para contratação de profissionais nos próximos 12 meses. Para 
ingressar no programa, os candidatos deverão realizar um exame online 
no dia 3 de setembro. As inscrições para participar do processo seletivo 
estão abertas no site (https://eumebanco.com.br/proai/).

E - Recomeço na Maturidade
Entre os próximos dias 17 e 20, das 14h às 20h30, na FECAP, Av. da 
Liberdade, 532, São Paulo, acontece o MaturiFest 2022, o maior maior 
festival de trabalho e empreendedorismo 50+ do Brasil, no qual o público 
poderá participar de um amplo debate sobre o futuro do trabalho e em-
preendedorismo 50+ com o objetivo de gerar debate, reflexão, inspiração, 
dicas práticas e conexões. Um dos destaques é o painel “Recomeço na 
maturidade: o empreendedorismo como impulso para profissionais 45+”, 
conduzido pelo Sebrae em parceria com O Boticário. A agenda inclui ainda 
painéis e palestras que colocam a temática do mercado de trabalho para 
profissionais com mais de 50 anos no centro das discussões. Inscrições 
e mais informações: (https://www.maturifest.com/).

F - Gestão de Negócios 
Associada da Fundação Dom Cabral (FDC), a Sisen promove o programa 
de Pós-Graduação em Gestão de Negócios de forma blended, com aulas 
presenciais e online, datado para começar em outubro. Considerada a 9ª 
escola de negócios mais importante do mundo pelo jornal britânico Financial 
Time, a FDC objetiva oferecer cursos focados no conhecimento técnico 
aplicado à gestão. Ter essa formação é um atrativo a mais para empresas 
que precisam de mão de obra especializada ou para gestores que buscam 
crescer em sua área de atuação. Podem participar profissionais graduados 
em busca de autodesenvolvimento e pessoas que desejam alavancar a 
carreira, aprofundar conhecimentos em gestão para liderar, empreender e/
ou transformar a realidade das organizações.Para se inscrever é necessário 
preencher o formulário: (https://bit.ly/gestaodenegociosfdc22).

A - Profissionais Públicos
As inscrições para o maior prêmio dedicado aos profissionais pú-
blicos do Brasil estão abertas até o próximo dia 17. Em sua quinta 
edição, o Prêmio Espírito Público 2022 oferece prêmios de R$10 
mil (categoria Pessoas que Transformam) e R$15 mil (Projetos que 
Transformam). Além do valor em dinheiro, os vencedores partici-
parão de uma cerimônia de premiação e ainda terão a oportunidade 
de vivenciar uma imersão de aprendizagem com especialistas em 
gestão pública. A premiação é uma iniciativa da Parceria Vamos, 
formada pela Fundação Lemann, Instituto Humanize e a República.
org – que atuam no fortalecimento das lideranças do setor público e 
do terceiro setor. As inscrições e mais informações pelo site (www.
premioespiritopublico.org.br).

B - Cultura Coreana 
A 15ª edição do Festival de Cultura Coreana acontece nos próximos 
dias 27 e 28, na Praça Cel. Fernando Prestes, no Bom Retiro, em São 
Paulo. Organizado pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, o festival 
oferece um pouco mais sobre a cultura coreana por meio da arte, da 
gastronomia, do esporte e da moda. Entre as atrações, a apresentação 
“Happy Performance – Olá”, grupo formado por artistas coreanos 
que mistura dança tradicional e contemporânea. O público ainda vai 
conferir apresentações de dança com leques e trajes tradicionais do 
país (Hanbok), barracas de comidas típicas, show da cantora de K-Pop 
Francinne, entre outras muitas atrações. A entrada no evento é gra-
tuita e a programação, tanto no sábado quanto no domingo, começa 
a partir das 14h. 

C - E-commerce Internacional  
Tradicional evento realizado pela ApexBrasil, o E-Xport Meeting 2022 – 
Semana do E-commerce Internacional chega à sua 3ª edição conectando 
empresas do Brasil aos maiores especialistas em e-commerce internacio-
nal. De 13 a 16 de setembro, em São Paulo, painéis e palestras apresentarão 
novas tecnologias do comércio online, tendências e melhores práticas 
para apoiar a internacionalização das empresas brasileiras por meio da 
transformação digital. Também serão apresentados casos de sucesso e 
realizadas rodadas de negócios com fornecedores de soluções para e-
commerce e oficinas sobre os temas mais relevantes do setor. Inscrições 
e mais informações: (https://apexbrasil.com.br/e-xportmeeting-2022).

G - Jornalismo de Dados 
O Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados chega à sua 
quarta edição e oferece R$ 10 mil em prêmios e reconhecimento para os 
melhores trabalhos na área, em quatro diferentes categorias: visualização, 
investigação, inovação e dados abertos. Qualquer profissional ou organização 
que tenha desenvolvido um trabalho de caráter jornalístico a partir de 1º de 
outubro de 2021 poderá se inscrever para concorrer. A premiação home-
nageia Cláudio Weber Abramo, jornalista pioneiro no debate sobre dados 
e transparência pública no Brasil, falecido em agosto de 2018. A galeria 
com os trabalhos das edições passadas e o regulamento para participação 
em 2022 estão disponíveis no site: (https://premio.jornalismodedados.org) 

H - Mercado de Cabeleireiros 
Wella Professionals vai reunir os melhores cabeleireiros do país na 16ª 
edição do ‘Encontro Win 2002’, que acontece de 19 a 22 de setembro, 
em um cenário paradisíaco, o Malai Manso Resort Yacht Convention & 
Spa, na região da Chapada dos Guimarães (MT). O evento terá show e 
workshop com embaixador Global da marca, o espanhol Alexis Ferrer, 
um dos dez melhores cabeleireiros do mundo, e também apresentação 
de lançamentos, desfiles de tendências e talks com Andrea Pecora, Bel 
Ximenes, Bruno Lotufo, Celso Kamura, Dougllas Dias, Jackson Nunes, 
Miguel Estelrich, Ricardo Rodrigues, Ricky Moica e Romeu Felipe. Mais 
informações: (https://page.wellaedu.com.br/win22/).

I - Bibliotecas Acadêmicas
A ‘Minha Biblioteca’ se consolida como líder de bibliotecas acadêmicas 
digitais, com atendimento de 70% dos estudantes da Educação Superior 
no Brasil. Tem o catálogo com a maior cobertura de cursos do país, está 
presente também em empresas e órgãos públicos e aposta na ampliação 
dos negócios, junto às instituições de Educação Técnica. Com 11 anos 
de mercado, é formada por 16 grandes editoras e 42 selos editoriais. 
Conta com mais de 1.100 instituições parceiras e mais de 5 milhões de 
usuários. Só em 2021 somaram 322 milhões de páginas lidas, acessadas 
por mais de 5 milhões de leitores da plataforma. Saiba mais em: (https://
minhabiblioteca.com.br/).

J - Diversidade e Inclusão
Estão abertas as inscrições para o maior festival de Diversidade e In-
clusão no mercado de seguros e resseguros do mundo, o ‘Dive In’. O 
evento reunirá cerca de 40 palestrantes, entre executivos de empresas 
internacionais, professores, escritores e representantes de instituições 
sociais, entre os dias 27 a 29 de setembro e tem inscrição gratuita, 
permitindo que pessoas assistam a palestras internacionais em salas 
simultâneas online, além de poderem participar presencial, virtualmente 
ou em modelo híbrido nas palestras nacionais. Organizado pelo Lloyd´s 
Bank, o Dive In objetiva incentivar empresas a adotarem metodologias 
mais diversas e inclusivas, discutindo temas da atualidade. Inscrições 
e mais informações: (https://diveinfestival.com/).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

O índice do Consumo nos 
Lares Brasileiros, medido 
pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), 
encerrou o primeiro semestre 
com alta de 2,20%. Na com-
paração de junho ante maio, o 
indicador apresentou alta de 
0,10%. Em relação a junho de 
2021, a alta é de 6,03%. No pri-
meiro semestre o consumidor 
optou por produtos de marca 
própria do supermercado, 
com preço de 20% a 30% mais 
baixo, trocou embalagens por 
aquelas que apresentavam 
maior economia ou melhor 
valor agregado e encontrou 
variedade de marcas nas gôn-
dolas para compor sua cesta 
de consumo.

“A intensificação de ofer-
tas nos supermercados e 
ampla variedades de marcas 
somadas aos recursos extras 
injetados na economia e a 
queda na taxa de desemprego 
impulsionaram o Consumo 
nos Lares Brasileiro no pri-
meiro semestre”, avalia a 
Abras. Para enfrentar a alta 
da inflação dos alimentos, o 
consumidor fez compras mais 
planejadas, trocou marcas e 
buscou mais promoções, e o 
varejo intensificou as negocia-

“O processo de aces-
são à OCDE é 
muito importante 

e um objetivo de Estado prio-
ritário para o nosso gover-
no”, declarou Nogueira ao 
participar da abertura do 6º 
Fórum Nacional de Controle. 
Realizado pelo TCU, evento 
que tem como tema Novas 
Perspectivas da Governança 
Aplicadas ao Controle. “Vi-
vemos um momento-chave 
para a história do nosso país 
e o tema [do fórum] deste 
ano ganha um espaço e um 
valor ainda mais significativo 
em razão deste momento”, 
acrescentou Nogueira.

O ministro das Relações 
Exteriores, Carlos França, 
destacou que compete ao 
Itamaraty coordenar os 
esforços brasileiros para 

Criada em 1961, e com sede em Paris, a OCDE é uma 
organização internacional formada atualmente por 37 países.

Petrobras 
reduz preços 
do diesel às 
distribuidoras

A partir de hoje (12), o 
preço médio de venda do 
diesel A da Petrobras para 
as distribuidoras passará 
de R$ 5,41 para R$ 5,19 
por litro, redução de R$ 
0,22 por litro. Segundo a 
companhia, considerando 
a mistura obrigatória de 
90% de diesel A e 10% de 
biodiesel para a composi-
ção do diesel comerciali-
zado nos postos, a parcela 
da Petrobras no preço ao 
consumidor passará de R$ 
4,87, em média, para R$ 
4,67 a cada litro vendido 
na bomba.

“Essa redução acompanha 
a evolução dos preços de 
referência, que se estabili-
zaram em patamar inferior 
para o diesel, e é coerente 
com a prática de preços 
da Petrobras, que busca o 
equilíbrio dos seus preços 
com o mercado global, mas 
sem o repasse para os pre-
ços internos da volatilidade 
conjuntural das cotações 
internacionais e da taxa de 
câmbio”, diz o comunicado 
da empresa (ABr).
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Ministros apontam ingresso na OCDE 
como prioridade no plano externo

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse ontem (11) que as ações que o Brasil vem implementando 
para ser formalmente admitido na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
já mobilizam centenas de servidores públicos federais, resultando em uma “nova dinâmica de trabalho 
em várias esferas”

organização internacional 
formada atualmente por 37 
países, incluindo algumas 
das principais economias 
desenvolvidas do mundo. 
O Brasil, que desde 2007 é 
considerado um parceiro-
chave ativo da organização, 
formalizou o interesse em 
tornar-se membro pleno em 
2017, durante o governo de 
Michel Temer.

Em janeiro, o conselho da 
OCDE formalizou ao gover-
no brasileiro o convite para 
que o país passe a integrar o 
grupo. Desde então, servido-
res brasileiros, especialistas 
dos países-membros da 
OCDE e representantes do 
secretariado da entidade 
tem se reunido regularmente 
a fim de discutir temas mu-
tuamente acordados (ABr).

ingressar na OCDE. “Para 
que tal objetivo tenha êxi-
to, o Brasil tem realizado 
importantes reformas e 
participado de comitês 
da OCDE que orientam 
quanto à adoção das me-
lhores práticas de gestão”, 

disse o chanceler, men-
cionando um “movimento 
internacional” em busca 
de aprimorar a gestão e a 
governança na administra-
ção pública.

Criada em 1961, e com 
sede em Paris, a OCDE é uma 

Consumo nos Lares Brasileiros 
encerra o semestre com alta

ções comerciais com os forne-
cedores, ampliou o número de 
marcas e fez mais promoções 
nas lojas, disse a Abras.

“Com renda mais restrita, o 
consumidor não pode errar e, 
por isso, ele tem mais resistên-
cia a trocar de marca. Porém, o 
produto de marca própria tem 
alta qualidade, preço competi-
tivo e ajuda a compor a cesta 
de abastecimento”, explica 
o vice-presidente da Abras, 
Marcio Milan. O pagamento do 
pacote de benefícios aprovados 
pelo Congresso Nacional deve 
aumentar o consumo nos lares 
nos próximos meses, com cerca 
de 50% a 60% dos valores libe-
rados pelo governo sendo des-

tinados à cesta de consumo.
De acordo com os dados da 

Abras, o valor da cesta de 35 
produtos de largo consumo 
(alimentos, bebidas, carnes, 
produtos de limpeza, itens de 
higiene e beleza) sofreu com o 
impacto da invasão da Ucrânia, 
clima adverso e altos custos 
de produção e transporte, 
e acumulou alta de 10,41%. 
Com isso, o preço médio da 
cesta nacional chegou a R$ 
773,44 em junho. As altas mais 
expressivas no semestre foram 
puxadas por batata (55,81%), 
cebola (48,13%), leite longa 
vida (41,77%), feijão (40,97%) 
e queijo muçarela (36,10%) 
(ABr).
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Para enfrentar a inflação, 
o consumidor fez compras mais planejadas.



www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017) Laurinda Machado Lobato (1941-2021) Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza.
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, 

Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 –
E-mail: (netjen@netjen.com.br) – Site: (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matri-

culado no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

Coluna do Heródoto

Desafiar o presidente 
da República é um ato 
temerário. O chefe do 
Poder Executivo tem 
todos os poderes nas 
mãos. 

Há um clima de medo e 
receio de represálias 
contra quem ousar 

contrariar o presidente e 
sua política. O presidente 
se esforça para manter a 
opinião pública ao seu lado, 
e para isso lança mão de 
um controle dos movimen-
tos políticos que possam 
chamar a atenção da nação 
contra o que se considera 
excessos praticados. 

A maioria dos políticos do 
Brasil temem que a popula-
ridade do presidente possa 
torná-los impopulares, acu-
sados de tramar contra o 
país e impedir que as ações 
a favor dos trabalhadores 
sejam implementadas. De 
fato, as promessas feitas 
diariamente e divulgadas 
pelos canais oficiais acenam 
com propostas que visam 
melhorar a vida principal-
mente dos mais pobres. 

Isso, segundo os estra-
tegistas do presidente, é a 
base para manter o governo 
estável e encurralar a opo-
sição. Esta está desgastada 
com os embates políticos e 
ideológicos, principalmen-
te a esquerda rotulada de 
estar ao lado das ditaduras 
comunistas do mundo. As 
elites econômicas, por sua 
vez, temem que esses mo-
vimentos possam atrapalhar 
seus planos de se manter 
no controle das diretrizes 
financeiras do país.

O presidente, assessorado 
por um grupo de especia-
listas em comunicação, 
quebrou a intermediação 
dos jornalistas de veículos 
de imprensa. Importou o 
modelo de falar diretamente 
para a população e com isso 
enfraquecer os opositores 
quer na mídia, quer nos 
movimentos políticos. As 
lives acontecem à noite, em 
âmbito nacional, a partir das 
emissões diretamente da 
capital da República. 

Os recados, as ações do 
governo, as novas iniciati-
vas, os novos decretos são 
anunciados em primeira 
mão nessas lives. A impren-
sa é obrigada a acompanhar, 
anotar as novidades e depois 
correr atrás dos detalhes 
para publicar para o seu 
público. Daí nasce mais uma 
dificuldade, uma vez que 
o governo tem o controle 
dos detalhes e é preciso se 
apoiar no que dizem as fon-
tes oficiais. Naturalmente 
que tudo é arranjado para 
que só as informações que 
prestigiem o governo e o 
presidente estejam dispo-
níveis para a população 
brasileira. 

Os resultados, até agora, 
são amplamente favoráveis 
e a figura do presidente é 
enaltecida com suas fotos 
nas repartições públicas, 

gabinetes dos governantes 
aliados e até mesmo em 
concentrações populares. 
O governo não perde opor-
tunidade de promover as 
festas nacionais com seus 
slogans, a participação 
pessoal do presidente e 
até mesmo com suas fotos 
empunhadas nos desfiles 
cívicos.

A guerra em curso é um 
dos pretextos para justi-
ficar ações restritivas do 
governo.

O comércio mundial se 
desarranjou e há dificulda-
des para que importações e 
exportações se processem 
como antes. O custo de 
vida não para de aumentar, 
a inflação é sentida na hora 
que os mais pobres fazem 
suas compras. O nó górdio 
é a escassez de combustíveis 
nos postos de abastecimen-
to. Os preços da gasolina e 
do diesel disparam, por isso 
a população busca fontes 
alternativas para movimen-
tar caminhões, tratores e 
carros. 

Há insatisfação no ar. Um 
momento propício para 
redigir e divulgar um ma-
nifesto contra o governo. 
Um grupo de intelectuais 
desafia o governo e junta 
assinaturas. O movimento 
eclode em Minas Gerais. É 
o primeiro documento de 
relevância contra a ditadura 
de Getúlio Vargas. A prova 
do sucesso do documento é 
a quantidade de assinaturas 
de pessoas conhecidas pela 
população e o manifesto 
tem grande aceitação entre 
o povo. 

Mais de 50 mil cópias 
saem de uma gráfica clan-
destina mineira e chegam 
ao Rio de Janeiro, a capital 
da República. Os jornais 
publicam. A reação é 
imediata com represálias 
do governo que destitui 
os rebeldes de cargos 
públicos. Os signatários 
perdem os seus empregos. 
Até ex-presidente da Re-
pública assina. A ação não 
tem força para pressionar 
o governo a convocar 
uma assembleia nacional 
constituinte e acabar com 
a ditadura implantada em 
1937, o Estado Novo. 

As retaliações são con-
sideradas brandas pelos 
jornalistas para não desper-
tar a insatisfação popular. 
Afinal a Segunda Guerra 
Mundial está no seu auge 
e com a vitória dos Alia-
dos tudo vai ser diferente 
no Brasil e no mundo. O 
manifesto tem mais um 
efeito histórico do que po-
lítico, mas abre as portas 
para novas manifestações, 
ainda em 1943, como a De-
claração dos Princípios do 
Congresso de Escritores, 
de janeiro de 1945.

(*) - É jornalista, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM, 

além de autor de vários livros de 
sucesso. Acompanhe-o por seu 

canal no YouTube “Por dentro 
da Máquina”, clicando no link: 

(https://www.youtube.com/channel/
UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Manifesto 
contra o 
governo
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A Apple no meio  
da briga China-Taiwan

A Apple teria alertado seus fornecedores taiwaneses para que, quando enviarem partes para suas fábricas 
na China, identifiquem esses produtos como originários de “Chinese Taipei” ou “Taiwan, China”, o que 
certamente não agradará aos taiwaneses.

Vivaldo José Breternitz (*)

Isso já era previsto pelas regras 
chinesas, mas sua alfândega nunca 
levou essa exigência a sério, até que 

a deputada Nanci Pelosi resolveu, mo-
vida por interesses eleitoreiros, visitar 
Taiwan, que o governo chinês entende 
ser parte de seu país.

Irados, os chineses responderam com 
manobras militares e passando a fazer 
exigências como essa, que colidem com 
as regras taiwanesas, que exigem que 
produtos que saem do país tenham mar-
cas que os identifiquem como fabricados 
em “Taiwan” ou na “Republic of China”.

Muitas empresas americanas têm 
um relacionamento complicado com 
a China, inclusive a Apple, que não 
comentou o assunto. Mas se a informa-
ção for verdadeira, não será a primeira 
vez que a empresa tentará apaziguar o 
Partido Comunista Chinês (que de co-
munista tem apenas o nome): em 2019, 
a Apple removeu o emoji da bandeira 
de Taiwan do iOS para seus usuários 

nais devido a problemas alfandegários 
provavelmente seriam desastrosos para 
a Apple, pois boa parte de seus produtos 
é montada na China.

De qualquer forma, se eu fosse taiwa-
nês colocaria minhas barbas de molho...

 
(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 

Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 
Brasileiro de Internet das Coisas.

de Hong Kong, em meio aos protestos 
pró-democracia que ocorreram na 
cidade naquele ano.

É possível que nesse caso, a Apple 
tenha sentido que não tinha escolha 
a não ser cumprir a política da China 
sobre remessas de Taiwan, pois antes 
do lançamento do iPhone 14, que deve 
ocorrer ainda este ano, atrasos adicio-

StockSnap_de Pixabay_CANVA

News@TI
Estado do Rio de Janeiro). São ao todo 100 vagas e pode se 
candidatar quem tiver 18 anos ou mais, ensino médio com-
pleto e comprovante de residência na Região Metropolitana 
do Rio. A SuperVia vai oferecer uma ajuda de custo para ali-
mentação e deslocamentos dos estudantes. A prioridade será 
para aqueles que residam próximo ao sistema ferroviário e a 
concessionária quer estimular a presença de mulheres entre os 
alunos. As inscrições podem ser feitas até o dia 21/08, através 
do site https://www.vagas.com.br/vagas/v2416888/escola-de-
-formacao-de-maquinista.

SuperVia abre 100 vagas para curso em 
Escola de Formação de Maquinista

@A SuperVia está com vagas abertas para a Escola de For-
mação de Maquinista, um curso para quem quer iniciar 

o processo de capacitação sobre o funcionamento do sistema 
ferroviário e depois seguir a carreira de maquinista na própria 
concessionária ou em outras empresas do mercado. A Escola 
de Formação de Maquinista é uma iniciativa da SuperVia e 
conta com o apoio da Firjan (Federação das Indústrias do 

ricardosouza@netjen.com.br

Cinco dicas de o que considerar na hora de 
escolher um smartphone por assinatura

Não é fácil encontrar por aí um 
smart phone top de linha a um preço 
mais em conta. Ainda mais se o seu 
sonho de consumo é ter em mãos um 
iPhone de última geração. No Brasil, 
há mais celulares do que pessoas, 
conforme apontam estudos da área, 
e paralelo a isso, trata-se de um mer-
cado pouco acessível. 

 
Mas a boa notícia é que esse jogo 

está virando. Graças à consolidação 
do conceito phone as a Service, é 
possível democratizar o acesso a 
aparelhos poderosos. Para se ter 
noção, a contratação de um celular 
por assinatura pode sair quase dois 
terços mais barata do que o valor de 
um smartphone novo. 

 
Então, para facilitar na hora da es-

colha de um aparelho “as a service”, 
tenho cinco dicas que podem e devem 
ser levadas em conta: 

 
Custo-benefício é o caminho 

Atente-se aos valores que cabem no 
seu bolso. Há ofertas de planos para 
quem busca smartphones poderosos 
a preços acessíveis, lançando mão 
do conceito “como novos”, e existem 
também opções de assinatura para 
quem deseja ter sempre um aparelho 
novo e de última geração.  

 
Na primeira ocasião você recebe em 

casa um celular usado, mas que passou 
por um processo de renovação. Ou seja, 
recebeu peças novas e foi reconfigura-
do e remontado conforme os padrões 
de fábrica, voltando a ter garantias.  

 
Seguro é vida! 

A invés de “só” receber um celular 
de ponta, quem optar pela assinatura 

também pode adquirir um “pacote com-
pleto”. Ou seja, escolha uma empresa 
idônea que inclui no valor da mensalida-
de seguro contra roubos e danos físicos. 
Dessa forma, é possível proteger seu 
eletrônico e ter mais tranquilidade no 
uso. Afinal, não faz sentido assinar para 
usufruir de um dispositivo de ponta na 
palma das mãos e não ter garantias de 
assistência se algo ocorrer. 

 
Método de pagamento prático e 
inteligente 

Importante também é ter disponível 
um serviço de assinatura de primeira 
e que não comprometa o limite do 
seu cartão de crédito. Afinal, ninguém 
quer comprometer todo o limite do 
cartão só com uma compra. Então, 
recorra a uma empresa que pratique 
pagamentos recorrentes. 

 
Agilidade na entrega 

Nada mais frustrante do que pagar 
por um serviço que demora a ser co-
locado em prática. Por isso, compare 
também prazos de entrega. Alguns 

serviços de assinatura de celulares 
podem demorar quase 30 dias úteis 
para enviar o smartphone desejado 
após a aprovação dos documentos. 
Já outros têm prazos de postagem 
de até 10 dias úteis. 

 
Amei, posso comprar? 

O único “porém” ao optar pelo con-
ceito de Phone as a Service é se apai-
xonar, de fato, pelo aparelho escolhido 
e desejá-lo de forma definitiva. Nesses 
casos, após um período determinado, 
há empresas que viabilizam a compra 
do aparelho. 

 
Depois dessas dicas vai dizer que 

a vontade de aderir a essa nova 
realidade do mercado brasileiro 
não apareceu? Então, um conselho 
extra: aposte nessa solução, porque 
usar celular sem se preocupar com 
mais nada é a nova tendência!

 
(Fonte: Letícia Bufarah é responsável pelo 

marketing da Leapfone, startup do segmento 
de Phone as A Service, que permite que mais 

brasileiros tenham acesso a smartphones 
poderosos por meio de assinatura de aparelhos 

novos e como novos).
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Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Lucas (*)

Em 2008, Homem de Ferro foi lançado nos 
cinemas. Filmes baseados em quadrinhos não 
eram novidade. De X-Men e Homem-Aranha, a 
diversos filmes do Batman e do Super-Homem, 
filmes de super-heróis já eram comuns

Mas com o aumento criado depois da criação do 
chamado MCU, o Marvel Cinematic Universe 
(ou UCM, Universo Cinematográfico da Marvel, 

em português), a indústria do entretenimento nunca 
mais foi a mesma. 

Claro que a Marvel Studios não é o único estúdio 
fazendo sucesso com suas adaptações de quadrinhos. A 
DC Comics com seu universo de filmes também tem visto 
muito sucessos nos últimos anos. E com tantos filmes 
de sucesso baseados em quadrinhos, já estava mais que 
na hora de o mercado audiovisual brasileiro começar a 
investir nisso. Filmes como “Tungstênio” e “Motorrad” 
já são bons exemplos de filmes nacionais baseados em 
quadrinhos, mas são só o começo.

Uma franquia que está sendo construída aos poucos é 
uma baseada nos mais populares gibis do Brasil: A Turma 
da Mônica. As histórias, iniciadas em 1959 em tirinhas de 
jornais, hoje já venderam mais de um bilhão de gibis, além 
de aparecerem em várias outras mídias como o cinema e 
a televisão. Porém, a maior revitalização da marca foi em 
2012, com o lançamento da Graphic MSP, graphic novels 
com histórias mais maduras baseadas nos famosos per-
sonagens de Maurício de Souza, dessa vez com traços e 
estilos de diversos artistas brasileiros. 

E em 2019 o primeiro filme em live-action da Turma 
da Mônica foi lançado. Turma da Mônica: Laços, basea-
do na Graphic MSP homônima, foi um grande sucesso 
de crítica e de bilheteria. Em dezembro de 2021, sua 
sequência “Lições” foi lançada, e em 2022, seu primeiro 
spin-off foi lançado. “Turma da Mônica: A Série” foi mais 

um sucesso para a franquia. Esses últimos três projetos 
abriram a porta para uma série de produções futuras 
baseadas nesses clássicos personagens. Ainda em 2022, 
teremos a série “Franjinha e Milena em Busca da Ciência”. 
Além disso, o filme do Chico Bento (cujo teaser apareceu 
como cena pós créditos do filme “Lições’’, no mais clássico 
estilo Marvel).

Mas uma das maiores apostas da MSP (Maurício de Sou-
sa Produções) são os filmes da Turma da Mônica Jovem. 
Criados em 2008, os quadrinhos da Turma da Mônica Jo-
vem mostram a famosa turminha do Limoeiro já crescida, 
em um formato de mangá, e em aventuras que misturam 
drama adolescente com histórias fantásticas e às vezes 
até sombrias. Quatro filmes baseados nessas histórias já 
estão sendo produzidos, além de cinco filmes da “Turma 
do Penadinho”.

A maior diferença dos filmes e séries da MSP em 
comparação à Marvel é que essas produções serão em 
parceria com diferentes estúdios e serviços de strea-
ming. “Turma da Mônica: A Série”, por exemplo, saiu 
na Globoplay, enquanto a série animada do Astronauta 
sairá na HBO Max. Por isso, a ideia não é manter um 
único universo compartilhado, e sim diversas histórias 
que não dependem umas das outras. Os filmes da Turma 
da Mônica Jovem, por exemplo, contarão com atores 
diferentes dos filmes anteriores e da série. Ao invés 
deles, um elenco de atores na faixa dos 20 anos já foi 
selecionado. Por coincidência, esse modelo de produção 
se assemelha ao que a Warner vem fazendo com alguns 
filmes da DC nos últimos anos, com “The Batman” e 
“Coringa” se passando em universos diferentes de filmes 
como “Aquaman” e “Mulher Maravilha”.

Outro nome importantíssimo para os quadrinhos e, logo, 
para o cinema nacional é a Guará. Uma editora que eu 
gosto de chamar de “a Marvel brasileira”, a Guará produz 
quadrinhos 100% brasileiros, misturando artistas de todo 
o país e fomentando a indústria dos quadrinhos nacionais, 

dando espaço para muitos artistas independentes e fazen-
do um quadrinho com valor mais acessível do que muitos 
outros no país.

Junto da Panini (que distribui os quadrinhos da Turma 
da Mônica), a Guará é uma das únicas editoras nacionais 
com um lançamento mensal: O Almanaque Guará, uma 
série que traz em cada edição três histórias originais e uma 
independente. Mas o plano do Guará vai muito além dos 
quadrinhos. Várias das histórias e personagens da editora 
já tem projetos confirmados no audiovisual. 

“Cidadão Incomum”, que conta a história de um su-
per-herói que atua na cidade de São Paulo, já tem um 
projeto confirmado para a televisão, uma série pela pro-
dutora O2 envolvendo Fernando Meirelles (“Cidade de 
Deus”). “Santo” (que abro parênteses para mencionar 
que é um dos meus personagens favoritos da editora), 
um detetive sobrenatural à lá Constantine (DC Comics) 
brasileiro, também tem um projeto confirmado, além de 
“Pérola”, uma jovem prostituta que se envolve com a 
política e a corrupção, “Os Desviantes”, um quadrinho 
sobre a guerra da Elite com a Resistência na favela de 
um Rio de Janeiro pós-apocalíptico, “Sangue Quente”, 
uma aventura no Rio de Janeiro envolvendo vampiros, e 
até um projeto animado envolvendo “Kriança Índia”, uma 
criança indígena que assassina friamente os invasores 
da floresta amazônica.

As produções da MSP e da Guará com certeza não são 
e muito menos serão as únicas adaptações de quadrinhos 
que veremos nos próximos anos. Muitos estão agora per-
cebendo o sucesso que pode ser atingido quando bebemos 
dessa fonte tão vasta de histórias que são os quadrinhos 
nacionais. Basta então esperarmos para ver o que vem 
nos próximos capítulos, ou melhor, nas próximas páginas. 

Nascido em 2001 e formado em cinema pela Full Sail University, 
na Flórida, EUA, Lucas atualmente estuda Rádio e TV na Anhembi 

Morumbi. Já trabalhou em múltiplas gravações de vídeos institucionais, 
com edições de vídeos, em curtas e no NXT, o famoso programa de luta 

livre internacional.

A Fonte Inesgotável que é o 
Quadrinho Nacional

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: WESLEy JORGE SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/01/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Luis de Jesus Santana e de Zilia Paula Batista Jorge; 
A pretendente: SAbRINA FERNANDES DE MESqUITA, brasileira, solteira, 
nascida aos 20/05/1997, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Pinto de Mesquita e de Jailma Garcia 
Fernandes Mesquita.

O pretendente: FERNANDO DE DEUS, brasileiro, divorciado, nascido aos 29/01/1988, 
técnico de Ti, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Joaquim de Deus e de Nirce Aparecida de Deus; A pretendente: NATALIA bORGES 
DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 02/12/1992, auxiliar administrativa, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Dalço Alves de 
Souza e de Olinta Gomes Borges de Souza.

O pretendente: FELIPE JOSé DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/03/1993, cozinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Edinaldo Jose da Silva e de Patricia Maria da Silva; A 
pretendente: CAMILA qUEIROz DE VASCONCELOS, brasileira, solteira, nas-
cida aos 12/05/1998, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Francisco Valderi de Vasconcelos e de Laudicéia 
Queiroz de Almeida.

O pretendente: LUCIANO FLORENCIO DE MORAES, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 28/11/1975, auxiliar de expedição, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Belarmino Florencio de Moraes e de 
Maria José Pereira de Moraes; A pretendente: RENATA SILVA, brasileira, di-
vorciada, nascida aos 16/12/1984, auxiliar técnico de educação, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Silva e de 
Josefa Cleide da Silva.

O pretendente: CLEbER GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/04/1996, auxiliar administrativo, natural de Porto Ferreira - SP, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Antônio Gomes da Silva e de Anelita Laurentina 
da Silva; A pretendente: ANDREzA DE LIMA NASCIMENTO, brasileira, solteira, 
nascida aos 10/01/1998, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ambrosio Silva Nascimento e de Maria 
Djanete de Lima.

O pretendente: ERNESTO RObAINA TRIANA, cubano, solteiro, nascido aos 
17/05/1993, tatuador, natural de Cuba, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Edixon Robaina e de Maria Elena Triana; A pretendente: CLAUDIA MARIA 
COTO DEL RIO, cubana, solteira, nascida aos 13/01/1998, recepcionista, natural de 
Cuba, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Yoelvis Coto Castillo e de 
Lisailys Iruldis.

O pretendente: LEONARDO LIMA COELhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/01/1993, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Reinaldo Paulino Coelho e de Maria Jucileide de Lima; A pretendente: 
EVELyN DA SILVA ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 16/07/1997, enfermeira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edilene 
da Silva Almeida.

O pretendente: JéSER RUbENS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/04/1986, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Roselia Cristina da Silva; A pretendente: JULIANA DE MOURA, brasileira, solteira, 
nascida aos 04/10/1984, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdevino José de Moura e de Maria 
Margarida de Moura.

O pretendente: PAULO hENRIqUE PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 09/10/1992, assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Nilton Aparecido dos Santos e de 
Sueli Pereira dos Santos; A pretendente: WANNy OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 15/09/1991, tele operador, natural de Rio de Janeiro - RJ, re-
sidente e domiciliada em Nova Iguaçu - RJ, filha de Valter Rodrigues da Silva e de 
Ereni Oliveira da Silva.

O pretendente: GUILhERME bORGES DE FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/03/1994, administrador de banco de dados, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Geraldo Ferreira de Freitas e de Maria de Fati-
ma Borges de Freitas; A pretendente: SORAIA DE SOUzA PIRES, brasileira, solteira, 
nascida aos 01/03/1993, advogada, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Maria de Souza Pires.

O pretendente: RUbENS ANTONIO LEATI DE ROSSI JUNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 10/04/1993, professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Rubens Antonio Leati de Rossi e de Maria Aparecida 
Silva Leati de Rossi; A pretendente: MONALIzA CAETANO DOS SANTOS, brasi-
leira, solteira, nascida aos 24/06/1994, redatora, natural de Osasco - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Andre Luiz Domingues dos Santos e de 
Marta Caetano de Oliveira.

O pretendente: VALDECI FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/08/1968, motorista, natural de Timbaúba - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Francisco da Silva e de Maria Joana da Conceição; A pretendente: 
JOICE GOMES MONTEIRO, brasileira, divorciada, nascida aos 12/08/1970, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Barbosa Monteiro e de Elenice Chacon Monteiro.

O pretendente: LUCAS DE ALENCAR SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/12/1997, auxiliar de cozinha, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Adonete Pereira da Silva e de Maria Arlete de Alencar 
Lima; A pretendente: IASMIN NASCIMENTO MAMEDE DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 30/11/2003, cumim, natural de Ruy Barbosa - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Fábio Mamede da Silva e de Girleide 
Silva Nascimento.

O pretendente: PAbLO LUIS AGUIAR NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 24/04/1997, gerente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Reginaldo Luiz do Nascimento e de Rosirene de Aguiar 
Nascimento; A pretendente: ANA CLAUDIA ROChA PEREIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/06/1998, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Gomes Pereira e de Cristiane Miranda 
da Rocha Pereira.

O pretendente: CARLISVAN ALVES FARIAS, brasileiro, viúvo, nascido aos 
21/04/1953, aposentado, natural de Miguel Calmon - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Anisio Fernandes de Farias e de Adeltrudes Alves da 
Silva; A pretendente: ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 17/12/1979, cuidadora de idosos, natural de Utinga - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jurandir Benedito dos Santos e de Terezinha 
Silva dos Santos.

O pretendente: JANIO DA SILVA GORETE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/07/1981, orientador social, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Gorete e de Laura Jose da Silva Gorete; A pretendente: ANA 
PAULA SANTOS bARbOSA, brasileira, solteira, nascida aos 24/03/1994, atendente, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Severino 
Vital Barbosa e de Doralice Rosa dos Santos.

O pretendente: VINICIUS SOUzA COLTRE, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/06/1992, 
analista de treinamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Paulo Coltre e de Silvana Souza Coltre; A pretendente: KARINA 
DEMETRIO COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 04/07/1996, auxiliar administrativa, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Emerson 
Silvio Costa e de Patricia Kelly Assis Demetrio.

 

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:

ENRIqUE SIMÕES DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido neste 
Distrito (CN:LV-A-390.FLS.286V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de feve-
reiro de dois mil e um (09/02/2001), residente e domiciliado Estrada Morro dos Olhos 
D'Agua, 317, casa 01 CEP 08270-360, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antônio José Lima de Assis e de Josie de Andrade Simões. KAUANy SOARES 
RAMOS, estado civil solteira, profissão repositora de mercadorias, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-397.FLS.186 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de maio de dois mil e um (23/05/2001), residente e domiciliada Estrada Morro dos 
Olhos D'Agua, 317, casa 01 CEP: 08270-360, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudio Batista Ramos e de Irma Cristina Soares de Madureira.

NIVALDO MONTE NEGRO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e três (26/02/1963), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 415, casa 52, 
CEP 08290-220, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Castro 
Monte Negro e de Maria do Socorro da Silva Monte Negro. MARNELES FAGUNDES 
DOS SANTOS LACERDA, estado civil viúva, profissão enfermeira, nascida em Itapebí, 
Estado da Bahia, Itapebí, BA no dia sete de dezembro de mil novecentos e cinquenta 
e nove (07/12/1959), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 415, casa 52, CEP 
08290 220, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Fagundes dos 
Santos e de Maria Cristina dos Santos.

ANDERSON DE SOUzA bARbOSA, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, nas-
cido em Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/070.FLS.049-SÃO 
MIGUEL/RN), Pau dos Ferros, RN no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e 
nove (12/06/1999), residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 19, CEP:08295-
005, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Barbosa de Souza e 
de Gerlaine Ferreira de Souza. LAUANDhA RIbEIRO MEDEIROS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/462.FLS.078V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de dois mil e cinco (28/10/2005), resi-
dente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 19, CEP:08295-005, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto de Jesus Medeiros dos Santos e de Vania 
Ribeiro de Araujo.

CARLOS hENRIqUE OLIVEIRA GERONIMO, estado civil solteiro, profissão super-
visor de estoque, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/257.FLS.289-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa 
e seis (26/08/1996), residente e domiciliado Rua Dominiciano Ribeiro, 175, casa 02, 
CEP:08280-260, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto 
Geronimo e de Dinaura de Oliveira Geronimo. MARIANA GOMES DE MORAES, esta-
do civil solteira, profissão analista administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/275.
FLS.055 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil nove-
centos e noventa e sete (27/03/1997), residente e domiciliada Rua Moreira Terra, 189, 
CEP:08275-230, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Alexandre de Moraes e de Marcia Gomes da Silva.

ERIbALDO SILVA TORRES, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, nascido em Icó, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/034.FLS.209-ICÓ/CE), Icó, CE no dia dezessete de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e um (17/09/1981), residente e domiciliado Rua Piava, 
20, casa 08, CEP: 08220330, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Edmar Silva Torres e de Maria Alves da Silva. PATRICIA FERREIRA DA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Icó, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/001.FLS.028-DISTRITO DE PEDRINHAS-ICÓ/CE), Icó, CE no dia primeiro de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (01/02/1996), residente e domiciliada Rua 
Piava, 20, casa 08, CEP: 08220330, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Damião Ferreira Nicolau e de Iracir Patricio da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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