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Surpresas boas ou ruins 

são inevitáveis. Situações 

adversas que causam 

danos físicos e materiais 

podem ocorrer em 

qualquer atividade

Por isso, é importante que 
os empresários ou os 
comerciantes conside-

rem a possibilidade de danos 
a equipamentos, instalações, 
perdas no processo de pro-
dução e até mesmo a redução 
ou interrupção da capacidade 
produtiva do seu negócio. 
Conhecer os custos destes 
possíveis prejuízos também é 
importante.

Todos nós já vivenciamos 
ou conhecemos alguém que 
esteve em uma situação de 
perigo, trazendo danos fi nan-
ceiros ou fatalidades como a 
perda de um ente querido. A 
tendência do ser humano é 
pensar que nada acontecerá 
com ele, deixando-o na zona 
de conforto para enfrentar as 
adversidades.

Dominar o cenário no qual 
estamos inseridos e os riscos 
aos quais estamos expostos 
ajuda a escolher, entre as 
opções disponíveis, as que 
propiciam melhor controle 
das situações. Uma análise 
detalhada de sua rotina pro-
fi ssional ou de seus hábitos 
domésticos ajudam a fazer 
escolhas. O olhar de um 
profi ssional especializado é 
efetivo na tomada de decisões 
sobre nossa segurança.

Em função do fácil acesso 
à informação, temos como 
conhecer antecipadamen-
te uma série de fatores, a 
exemplo menciono condições 
climáticas, locais de grande 
concentração de violência, 
frequência de furtos em um 
determinado bairro, entre 
outros. Estar informados nos 

mantém atentos aos riscos 
e faz a diferença no modo 
como nos preparamos para 
evitar ou desviar de situações 
desagradáveis.

Quando escolhemos um 
automóvel, de modo geral, 
os critérios de escolha são 
gosto pessoal, motorização, 
conforto e tecnologia embar-
cada. Para comportar-se pre-
ventivamente, é importante 
acrescentar nesta análise o 
quanto este modelo é visado 
para roubos e furtos e seus 
índices de sinistros. Custos 
com seguros também são 
importantes, pois ao assumir 
despesas muito altas, é pro-
vável que o proprietário passe 
a economizar em itens como 
estacionamento, o que o torna 
mais vulnerável.

O pior risco é aquele que 
não é assim considerado e, 
portanto, não tratado. Pro-
fi ssionais especializados em 
gestão de riscos identifi cam e 
categorizam vulnerabilidades, 
planejam e controlam proces-
sos, treinam e a capacitam 
pessoas, orientam sobre uso 
e investimentos em tecno-
logia, bem como atuam em 
monitoramento e reavaliação 
constantes para garantir a 
qualidade da gestão dos riscos.

Eliminar todos os riscos não 
é uma possibilidade real, en-
tretanto, gerenciar de maneira 
inteligente, antecipar possibi-
lidades e condições inseguras 
é a alternativa mais adequada. 
O comportamento preventivo 
tem por objetivo manter os ris-
cos aos quais estamos sujeitos 
em níveis mínimos e aceitáveis 
para garantir o bem-estar e a 
tranquilidade em nossa vida e 
da nossa família.

(*) - É especialista em Gestão de 
Riscos e Segurança Patrimonial 

da ICTS Security, especializada em 
gerenciamento de operações em 

segurança (www.ictssecurity.com.br). 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: ISMAEL BARBOSA RIBAS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/02/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdevino Barbosa Ribas e de Maria Cicera Pinto Ribas. A pretendente: 
THAYNA MACARIO SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/01/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Erick Santos da Silva e de Maria Jose Ferreira da Silva.

O pretendente: ARNALDO THEODORO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (11/03/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Renato Theodoro e de Josias Simplicio. A pretendente: CASSIA 
CIBELE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (30/09/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sonia Maria da Silva.

O pretendente: FELIPE BRIAN DE OLIVEIRA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Antonio Dias e de Maria Laudici de Oliveira Dias. 
A pretendente: LETICIA DE LIMA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Batista Barbosa e de Rosangela 
de Lima Barbosa.

O pretendente: JOÃO FERREIRA DE SOUSA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em Acopiara, CE, no dia (02/11/1971), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira de Sousa e de Elisa Alves 
de Sousa. A pretendente: MARINEIDE RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (05/10/1972), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues dos Santos e de Maria 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: MARCOS FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de transpalete, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira de Lima e de Maria Soledade da 
Silva. A pretendente: FABIANA DA SILVA LUIZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/02/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro da Silva Luiz e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: ROGERIO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Souza da Silva e de Marisete Demetrio Ferreira da 
Silva. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Sebastião, SP, no dia (11/11/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Ferreira Alves e de Maria Neide dos Santos Alves.

O pretendente: JOSE MARIA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão bolador, 
nascido em São Pedro dos Ferros, MG, no dia (26/10/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rosa da Silva e de Deusmira de Abreu 
da Silva. A pretendente: IZOLINA ALVES DANTAS SILVA NETA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Antonio Gonçalves, BA, no dia (10/05/1969), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Guimarães Silva e 
de Doralice Dantas Silva.

O pretendente: THIAGO LUIZ DE MOURA ANDRADE, estado civil divorciado, pro-
fi ssão tecnico de cofre, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Domingos de Andrade e de 
Cleuza da Consolação de Moura. A pretendente: SAMARA NAYARA DE ALMEIDA 
PINTO, estado civil solteira, profi ssão frentista, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no 
dia (10/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitor 
Pinto e de Esther Bispo de Almeida.

O pretendente: JULIO CESAR ALVES DE TOLEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Nunes de Toledo e de 
Marisa Pereira Alves. A pretendente: BEATRIZ SILVA NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Jacobina, BA, no dia (09/11/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Oliveira do Nascimento 
e de Jucilêne Ferreira da Silva.

O pretendente: CAIQUE DE ANDRADE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (20/03/1998), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Lino dos Santos e de Viviane de Andrade Santos. A 
pretendente: TAINARA LUNA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (11/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Cicero Luna Silva e de Andreia dos Santos Silva.

O pretendente: CLEBERSON FURLAM GRAÇA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Graça Filho e de Solange Aparecida Furlam. A pretendente: 
FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dailton Pereira Campos e de Iraci Caitano de Oliveira.

O pretendente: CAIQUE FECUNDO DE MATOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/02/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maciel Durval da Silva e de Valdirene Fecundo de Matos 
Silva. A pretendente: MIRIAN IGNACIO WESTEFELD, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Marcelo Westefeld e de Adriana Ignacio de Paula.

O pretendente: CLEITON RODRIGUES MONTENEGRO, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/05/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alves Montenegro e de Maria de Jesus Rodrigues 
Montenegro. A pretendente: PAULA ANDREZA RAMOS DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de loja, nascida em Santo André, SP, no dia (17/04/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo de Oliveira e de 
Simone Ramos de Oliveira.

O pretendente: DIEGO SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Pereira da Silva e de Ilda Santana da Silva. A pre-
tendente: KAROLYNE PEREIRA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Paulo de Morais e de Maria Aparecida Pereira de Morais.

O pretendente: LUÍS CARLOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico de 
manutenção, nascido em Marília, SP, no dia (14/04/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Antonio Ferreira e de Maria Rodrigues de Alkimi 
Ferreira. A pretendente: MARIA JEANE PIAUILINO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Canto do Buriti, PI, no dia (12/04/1968), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Margarida Piauilino.

O pretendente: GERALDO LUIZ AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Pirapora, MG, no dia (15/10/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ademar dos Santos Amorim e de Isa Maria dos Santos Amorim. A pretendente: 
CLEIDE GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/06/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Gonçalves da Silva e de Antonia Guedes da Silva.

O pretendente: EDSON MIRANDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudionor Luiz de Souza e de Ana Miranda de Souza. A 
pretendente: MICHELLE CRISTINA DA SILVA VIANNA TEIXEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Duque de Caxias, RJ, no dia (17/06/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz Vianna Teixeira e de Ana 
Maria Batista da Silva.

O pretendente: WILLIAN FILAKOVSKI MEDRADO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de açougue, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma Medrado e de Sandra Aparecida Filakovski Felipe. 
A pretendente: KARINE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdir Luis dos Santos e de Marilene dos Santos Balbino.

O pretendente: GIL OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Itabuna, BA, no dia (13/10/1966), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Junoth Ferreira da Silva e de Jacira Maria de Oliveira. A pretendente: 
VERA LUCIA DA PAIXÃO, estado civil viúva, profi ssão ½ ofi cial de cozinha, nascida em 
Parque Industrial, MG, no dia (20/10/1965), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Hilário Pereira Filho e de Maria Alves Pereira.

O pretendente: DIEGO BORGES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de corte 
e religue, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Borges de Lima e de Adeilda Marli de Lima. A 
pretendente: JUSSARA LEAL RAMOS, estado civil solteira, profi ssão corretora de imoveis, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Dias Ramos e de Raimunda Gervasia Leal.

O pretendente: ADRIANO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cabelei-
reiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/11/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Saturnino dos Santos e de Terezinha Alves dos Santos. A 
pretendente: RODRIGO SCANFERLA CAPUSSI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (12/03/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Marcial Capussi e de Sonia 
Regina Pereira da Silva Capussi.

O pretendente: ALEX SOUZA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Manoel Caldeira de Andrade e de Alessandra Marcia 
de Souza. A pretendente: LILIAN APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista de frios, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucio Flavio da Silva e de Marineide Lima da Silva.

O pretendente: VALTER ANTÔNIO MATEUS FILHO, estado civil solteiro, profi ssão ma-
nobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Antonio Mateus e de Amelia de Castro Mateus. A 
pretendente: SANDRA APARECIDA BOY, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Vera Cruz do Oeste, PR, no dia (13/03/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valter Caetano Boy e de Helena Maria Marques Boy.

O pretendente: JONATAS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão paisagista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco dos Reis da Silva e de Alessandra Alves de Almeida. A 
pretendente: MICHELE APARECIDA DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (07/10/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luis Antonio da Silva e de Marli Pereira de Souza.

O pretendente: GUILHERME MORENO SAPRAGONES, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de segurança do trabalho, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Sapragones e de Luciana 
Moreno de Oliveira. A pretendente: MARIA JANIELLY DA COSTA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Luís Gomes, RN, no dia (19/11/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Ciriaco da Costa 
e de Francisca Bento da Silva Costa.

O pretendente: ANDERSON BARBOSA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
instalador, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Francisco Gomes e de Maria José 
Barbosa Gomes. A pretendente: SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fernandes dos 
Santos e de Amélia Rosa Dias.

O pretendente: VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Suzano, SP, no dia (28/04/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira de Souza e de Maria dos Anjos 
Lopes de Oliveira. A pretendente: JEYCE ANNE ALVES DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/04/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir Marques da Silva e de Edite 
Alves de Oliveira Silva.

O pretendente: THIAGO SILVA STRAPAICCI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Delson Strapaicci e de Maria do Carmo Silva Strapaicci. A pretendente: 
KEITHLYE STRAPAICCI TELES DE MENEZES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1992), residente e domiciliada em Itaquaquece-
tuba, SP, fi lha de Paulo Teles de Menezes e de Santina de Lourdes Strapaicci.

O pretendente: LEANDRO ALVES DE LIMA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Amado de Souza e de Joseneide Alves de 
Lima Souza. A pretendente: DHÉSSICA LUMA MACHADO, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Machado da Silva e de Inez Machado da Silva.

O pretendente: WILIAN DE FRANÇA BEZERRA, estado civil divorciado, profi ssão 
almoxarife, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Brasiliano Clementino Bezerra e de Marta de 
França Bezerra. A pretendente: IRENE TEIXEIRA CHAVES, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Arraias, TO, no dia (25/08/1990), residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Teixeira Chaves e de Iracema 
Rodrigues Chaves.

O pretendente: DIEGO NARDI DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Flavio Pereira do Nascimento e de Cristina de Almeida Nardi 
Nascimento. A pretendente: GRAZZIELLY ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Henrique de Oliveira e de 
Magna Celina de Oliveira.

O pretendente: DENILSON AMARO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Palmares, PE, no dia (21/12/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cicero Amaro da Silva e de Maria Odete Cordeiro da Silva. A 
pretendente: NATHALIA ALVES PEREIRA DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira do Carmo e de Vera Lucia Alves.

O pretendente: VALDECI DANTAS DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em Tupi Paulista, SP, no dia (19/02/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Costa de Farias e de Maria Helena 
Dantas de Farias. A pretendente: DELCIANA ARCANJO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Iguatu, CE, no dia (02/02/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Agostinho da Silva e de 
Francisca Arcanjo da Silva.

O pretendente: JONATAS JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalur-
gico, nascido em Jaboatão, PE, no dia (02/08/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Teofi lo da Silva e de Laura Maria Souza da 
Silva. A pretendente: SUSANA NAZARENO DOS SANTOS SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Cruz Silva 
e de Juracy dos Santos Silva.

O pretendente: REGINALDO LUIZ PEINADO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Peinado e de Regina Gomes Peinado. A pretendente: CAMILLA 
PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar tecnica administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Dejanira Alves Pereira.

O pretendente: ÁTILA SOUSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Fortaleza, CE, no dia (08/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdir Paulo dos Santos e de Teresa de Sousa da Silva. A pretendente: 
DAYANNE RANGEL FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (22/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Andre Luiz Rangel Ferreira e de Beatris Gonçalves Ferreira.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Vinicius Guimarães (*)

De acordo com a Ebit, o segmento, que está em franca ascen-
são no Brasil, movimentou apenas no primeiro semestre de 
2017 R$ 21 bilhões, um aumento de 3,9% em comparação 

com o mesmo período de 2016. Números preliminares da insti-
tuição apresentam um crescimento em torno de 10% em 2017.

No entanto, apesar das altas cifras, todos devem fi car atentos à 
legislação, às peculiaridades operacionais e processuais. Abaixo 
estão os primeiros sete passos para quem quer investir em seu 
próprio negócio on-line:

1. Formalização da empresa - Independentemente do nicho 
de atuação, a efetivação do negócio oferece diversos benefícios, 
como acesso a crédito especial, juros menores e conta jurídica. 
Caso a empresa fature até R$ 81 mil reais por ano, valor em vigor 
desde o dia primeiro, uma opção viável é tornar-se um Microem-
preendedor Individual (MEI). Se o faturamento ultrapassar esse 
teto, o melhor é o SIMPLES Nacional. Ainda nessa fase, escolha 
um nome e faça o registro na junta comercial, garantindo sua 
exclusividade. Inscreva também a documentação da empresa 
(e do empresário) na junta comercial local e na Receita Federal;

2. Legislação do e-commerce - As vendas on-line são regidas 
por uma legislação própria. Os principais pontos de atenção são: 
os dados da empresa (CNPJ, endereço e nome) devem estar no 
rodapé do site; é preciso discriminar despesas adicionais em cada 
compra, como frete e seguro; ofereça um canal de contato para 
o consumidor; assegure o direito de devolução em até sete dias 
após a compra; providencie a troca de produtos com defeito, 
seguindo o prazo de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias 
para bens duráveis;

3. Estude o mercado - Ao iniciar o projeto, analise os con-
correntes e compreenda as demandas do segmento em que 
pretende atuar. Identifi car as práticas de mercado e desenvolver 
estratégias para seguir adiante permitirá um início com mais 
garantia de vitória;

4. Escolha a plataforma mais adequada - Para a loja virtual, é 
importante escolher a dedo a plataforma que será utilizada, pois 

Sete passos para quem deseja 
investir no comércio virtual

O desejo de empreender tem motivado muitos profi ssionais a investirem no e-commerce, ainda mais 
levando em consideração as quedas no comércio físico e o aumento da segurança nas transações 
online tanto para o lojista como para o cliente

uma pouco efi ciente pode prejudicar as vendas, difi cultando as 
compras e afastando clientes. Por outro lado, um sistema estru-
turado melhora o desempenho do e-commerce.

Nesse cenário, as plataformas pré-montadas são as mais 
vantajosas, pois foram desenvolvidas para atender todos que 
desejam iniciar no comércio virtual, oferecendo diversas opções 
de customização;

5. Formas de pagamento - Defi na desde o início quais os meios 
de pagamentos mais viáveis e descubra os prós e contras de cada 
um, assim como os mais usados pelos consumidores. Os inter-
mediadores de pagamento são ótimas alternativas para quem 
está começando, já que a solução assume riscos de fraudes e 
adianta os recebíveis. Já os gateways de pagamento oferecem 
mais estabilidade às conexões, mas exigem medidas adicionais de 
segurança por não contarem com um sistema antifraudes próprio;

6. Entrega dos produtos - A questão logística é fundamental. 
Os Correios oferecem serviços mais simples e práticos para o 
empreendedor de primeira viagem, ainda que haja limitações 
referentes a peso e dimensões dos itens adquiridos. As trans-
portadoras disponibilizam uma entrega mais estável, sem limites 
para peso e tamanho. São indicadas para quem já possui um 
e-commerce de maior proporção;

7. Use a tecnologia em prol das integrações - No e-commerce, 
as informações podem ter origens e destinos diversos. Por isso, 
é necessário avaliar antes quais serão as tecnologias usadas para 
integrar os dados referentes aos clientes, às compras, às entre-
gas, ao estoque e assim por diante. O uso de uma ferramenta de 
Enterprise Resource Planning (ERP), por exemplo, permite a 
automação de alguns processos, que vão desde o recebimento 
do pedido até a emissão de nota fi scal e o acompanhamento 
da entrega do produto. Realizar essas atividades manualmente 
representa um grave risco operacional.

(*) - É coordenador de marketing e vendas na Tray,
unidade de e-commerce da Locaweb.
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