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Ciência e Tecnologia

Amanda Alvernaz (*)
Você acredita no trabalho
remoto? Apesar de muitos
ainda serem resistentes
a mudanças na forma
como as pessoas trabalham
hoje em dia, o trabalho
de forma remota está
ganhando cada vez mais
adeptos no Brasil
qualidade de vida que se
ganha quando sabe-se
administrar o tempo sem
precisar ficar determinadas horas
em um escritório compensa e,
dependendo do tipo de trabalho
realizado, cada vez mais essa
prática tende a ser comum em
razão da globalização das empresas. Sem contar que trabalhar em
home office oferece oportunidades incríveis para o crescimento
pessoal e profissional.
Uma pesquisa sobre o O Futuro do Trabalho mostrou que
mais de 40% dos entrevistados
já pratica o home office em suas
organizações, além disso, mais
da metade deles afirma que o
trabalho remoto aumenta a produtividade, tanto que mais de 1/3
das empresas pesquisadas tem a
intenção de promover o trabalho
remoto nos próximos 12 meses.
Uma preocupação que muitas
pessoas ainda têm é com relação
a produtividade e de como se
organizar trabalhando de forma
remota. Afinal, como devo colaborar com meus colegas remotos?
Como funciona? Conseguirei
me organizar como se estivesse
dentro do escritório?
Se você quer ter sucesso com o
trabalho remoto, então siga essas
seis dicas:
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Tenha um local apropriado
para trabalhar
É muito importante ter um canto dedicado ao trabalho. Seja um
pequeno escritório ou uma mesa
organizada em algum cômodo da
casa, é fundamental não trabalhar
da cama ou do sofá, por exemplo.
Com um cantinho organizado
para o dia a dia no trabalho, a
pessoa poderá organizar melhor
e ainda preparar o espaço para as
conferências online ou qualquer
tipo de interação que tenha que
fazer no espaço.
Estipule regras para
participação de
videoconferência
Outra dica vale justamente para
as conferências: se todos estão
participando de uma reunião em
vídeo é importante que todos se
conectem através do seu computador mesmo que apenas uma
pessoa esteja remota e os outros
no escritório.
A importância de cada um se
conectar em seu computador
e ligar a sua câmera de vídeo é
para facilitar a conexão entre os
participantes para que eles possam observar suas expressões e
gestos durante a reunião.
Apesar de estar trabalhando
remoto, a ideia aqui é que haja
uma conexão profissional durante
a interação porque, ao aparecer
na câmera, passará uma impres-
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são mais enfática com relação aos
pontos de vistas e ideias abordadas durante a reunião online. Seja
transparente e produtivo: tenha
uma ata pré-definida e aberta para
todos antes da reunião e escolha
um líder da reunião para ter
certeza que tudo será abordado
dentro do tempo estipulado.
Defina horários
específicos para o lazer ou
simplesmente relaxar
Outro fator que faz toda diferença na produtividade é que o
tempo de deslocamento é nulo e
aquelas horas antes perdidas no
trânsito, poderão ser utilizadas
para produzir algo novo e melhor
conciliar o tempo livre para lazer.
Assim, é possível aproveitar as
horas que serão economizadas e
ter tempo para fazer exercícios
físicos, por exemplo.
Defina as ferramentas de
colaboração
A tecnologia está cada vez mais
diminuindo a barreira do trabalho
remoto. Ela é imprescindível para
que empresas promovam um ambiente colaborativo e produtivo
entre colaboradores híbridos
(remotos e que trabalham no escritório), seja por meio de chats,
ferramentas de colaboração ou de
vídeo conferência online.
Para ajudar nessa organização
diária de forma remota, existem
diversas ferramentas que, de
forma colaborativa. orientam
as pessoas a otimizar o fluxo
de trabalho. Sejam projetos,
gerenciamento de equipe ou até
simples atividades diárias, basta
escolher a ferramenta que se
adequa melhor ao ambiente e
tipo de trabalho.
Essa tendência, das empresas
começarem a adotar a prática do
trabalho remoto, se dá principalmente porque as pessoas estão
em busca de mais autonomia,
menos tempo perdido para se
locomover até o local de trabalho,
e principalmente, um melhor
equilíbrio entre a vida pessoal e
a profissional.
No começo, a mudança de rotina para trabalhar remotamente
pode parecer solitária, mas planejando e organizando as tarefas
do dia a dia, é possível sim trocar
as conversas na copa por um encontro pessoal e online com seus
colegas depois de ter finalizado o
trabalho de forma remota.
Abraçar o trabalho remoto é
um valor do Trello e acreditamos
que o home office pode ajudar
as pessoas a se desenvolverem e
aperfeiçoarem-se, e isso não só
profissionalmente, mas pessoalmente também. Começamos com
uma pequena equipe baseada
em um escritório em Nova York,
e hoje aproximadamente 65%
da equipe que atua no Trello é
remota.
(*) É responsável pelo Marketing do
Trello no Brasil. A ferramenta tem
como objetivo transformar a forma
como as pessoas se organizam,
trazendo uma nova perspectiva
para a colaboração em equipe e
execução de seus projetos e tarefas.
Recentemente a empresa criou uma
campanha para incentivar o trabalho
remoto no Brasil.
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Múltiplas vulnerabilidades do tipo useafter-free no Microsoft Word

@

Durante os últimos meses, o FortiGuard Labs da Fortinet
descobriu e relatou algumas falhas de use-after-free (UAF)
encontradas em diferentes versões do Microsoft Word. Estas vulnerabilidades foram corrigidas nas atualizações de segurança de janeiro
e março, respectivamente. Essas manchas são classificados como
críticos/ importantes e, como sempre, recomendamos que os usuários
atualizem o Microsoft Office o mais rápido possível. Use-after-free
refere-se à uma vulnerabilidade que permite que um invasor acesse
a memória depois que ela foi liberada, o que pode causar a falha de
um programa, permitir a execução de código arbitrário ou até mesmo
permitir a execução remota completa de código (www.fortinet.com).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
15º Subdistrito - Bom Retiro

Antonio Edgar Carvalho Patah - Oﬁcial Interino
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: BRUNO BAPTISTA GIORGIS PICCINI, nascido nesta Capital, Bom
Retiro - SP, no dia 15/06/1989, estado civil solteiro, proﬁssão engenheiro, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Bruno Piccini Neto e de Elaine
Baptista Giorgis Piccini. A pretendente: MARIA CAROLINA ZAVITSANOS VLAHOS,
nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 01/05/1991, estado civil solteira, proﬁssão
arquiteta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Jorge Basilio
Vlahos e de Soﬁa Farah Zavitsanos Vlahos.
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

Como o uso de dashboards
pode beneficiar o varejo

Como você mede o seu sucesso? Pelo número de vendas? Pela agilidade da sua equipe? Ou está mais
ligado à satisfação do seu cliente? Independente da resposta é fato que sem um indicador de sucesso,
nenhuma empresa consegue crescer
Marcos Abellón (*)

ada setor trabalha com um indicador, que reflete qual o
principal propósito do seu trabalho. Unindo todos os setores, você tem uma organização que - se bem organizada
- funciona como um relógio, com todas as partes contribuindo
para um bom resultado.
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Para o varejo, isso funciona da mesma maneira. Cada etapa da
venda precisa ser bem feita para termos consumidores satisfeitos
e uma boa reputação. Mas, independente do tamanho da loja,
são muitos detalhes diferentes que precisam ser constantemente
analisados. Se um deles sair dos trilhos, todas as outras ações
podem ficar prejudicadas.
Uma maneira muito interessante de conseguir acompanhar todos os indicadores necessários para o sucesso da sua empresa é o
uso de dashboards. São telas que concentram gráficos e planilhas
atualizados em tempo real mostrando a situação da organização
ao vivo. Uma loja de roupas, por exemplo, pode analisar quantas
peças foram vendidas no dia, como está a situação do seu estoque
e qual vendedor está convertendo um número maior de vendas.
Basta incluir os dados no sistema e, a cada nova alteração, teremos uma nova visão da loja.
A função primordial do dashboard é facilitar a visualização
de dados importantes, permitindo que decisões estratégicas e
operacionais sejam tomadas com mais velocidade e segurança.
Como resultado, ele traz uma gestão muito mais consciente e
atualizada, pois usa a informação como seu princípio norteador.
Nada de “achismos” ou “eu faço assim porque sempre fiz dessa
maneira”. Cada decisão acontece baseada em dados reais e suas
projeções.
Gestores mais apegados às planilhas podem alegar que suas
tabelas também são ricas em informação. Mas onde entra a
agilidade? A estrutura dos dashboards já foi toda desenvolvida
pensando em como economizar tempo. E essa agilidade pode
ser determinante para fechar uma venda ou não.
Com todos os dados acumulados com o tempo e o conhecimento
do seu negócio sendo ampliado, o empresário pode chegar a um
novo patamar na sua gestão: a previsão de tendências baseada
em dados. Um dono de restaurante, por exemplo, certamente
possui uma noção clara de quais pratos são mais pedidos no seu

estabelecimento e, por isso, quais são os alimentos que ele mais
precisa comprar. Com o dashboard ele consegue acompanhar em
tempo real os pedidos sendo realizados, a efetividade de cada
garçom, o tempo médio que o consumidor fica no seu estabelecimento, etc. Com o tempo, ele pode pegar todos esses dados e
criar cenários futuros, prevendo o crescimento do seu negócio.
Ele pode analisar o comportamento do seu cliente em cada dia
da semana ou época do ano, prever suas necessidades de compra
e já negociar contratos com fornecedores, conseguindo assim
preços melhores.
O dashboard também é essencial para correções rápidas de
rota. Com ele, é possível observar com clareza a realização dos
processos e seus resultados. Se algum dos indicadores tiver
uma mudança súbita, é possível na hora observar quais são seus
processos relacionados e já fazer a correção. É agilidade e praticidade à serviço do sucesso empresarial.
O uso da ferramenta permite que lojista, empreendedores e
gestores tenham uma visão macro e micro do seu negócio, expandindo sua percepção para novas oportunidades. Mas é óbvio
que um profissional experiente e que conheça de verdade o seu
negócio conseguirá interpretar de maneira muito mais interessante os dados ali apresentados.
Um bom negócio se faz com muito trabalho e conhecimento.
Por isso o uso de dashboards dentro do setor varejista é uma
tendência que não para de crescer. Ter o poder da informação
imediata sempre ao alcance dos olhos muda completamente a
percepção do negócio e coloca a sua empresa entre as grandes
líderes do mercado.
Num futuro próximo, os dashboards inteligentes serão construídos dinamicamente para cada usuário seguindo a sua tendência
de análise, e mostrando resultados inteligentes que o usuário
comum teria dificuldade em descobrir sozinho. Serão os algoritmos matemáticos invadindo os dados para mostrar informação
relevante ao usuário final e ajudá-lo na tomada de decisão.
(*) É diretor geral da W5 Solutions, empresa brasileira que desenvolve soluções
para prefeituras, BI (Business Intelligence) e aplicativo para pagamento móvel.
Mais informações no site: www.w5solutions.com.br.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ. 61.162.467/0001-22
Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas.,
o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro
de 2017. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 22 de
Fevereiro de 2018.
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
Passivo
2017/R$
2016/R$
Ativo
2017/R$
2016/R$
Circulante
226.421,21
86.508,13
Circulante
69.658,22
58.838,92
Banco com Movimento
1,00
64,56
Obrigações Trabalhistas e Sociais
24.193,21
11.809,50
Aplicações Financeiras
61.872,32
Obrigações Tributarias
45.465,01
47.029,42
Arrendamentos a Receber
102.059,09
86.443,57
Não Circulante
11.382.943,54 12.233.101,61
Tributos a Recuperar
62.488,80
Financiamentos
4.701.734,57 4.701.734,57
9.638.188,47 11.437.781,19
Não Circulante
Tributos Parcelados
6.086.234,27 6.936.392,34
Realizável a Longo Prazo
Receitas Diferidas
594.974,70 594.974,70
Creditos com Pessoas Ligadas
6.713.929,39 8.513.369,73
Patrimônio Liquido
(1.587.992,08) (767.651,21)
Depósitos e Cauções
158.920,03 158.920,03
Capital Social
47.736.352,00 47.736.352,00
Investimentos
(-) Prejuízos Acumulados
(49.324.344,08)(48.504.003,21)
Investimentos para Iniciativa Própria 2.765.339,05 2.765.491,43
9.864.609,68 11.524.289,32
Total do Ativo
Total do Passivo
9.864.609,68 11.524.289,32
A Diretoria
Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2017
Receita Operacional Bruta
2017/R$
2016/R$
Arrendamentos
1.166.476,68 1.063.062,62
(-) Impostos sobre Arrendamentos
42.576,54
38.801,93
Receita Operacional Líquida
1.123.900,14 1.024.260,69
Lucro Bruto
1.123.900,14 1.024.260,69
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas
988.939,05 885.725,63
Impostos e Taxas
316.971,18 265.145,52
Despesas Financeiras
591.793,91 811.185,29
Outras Receitas/Despesas
85.496,35 223.859,29
Lucro/Prejuizo Operacional
(688.307,65) (713.936,46)
Lucro/Prejuizo antes
dos Efeitos Fiscais
(688.307,65) (713.936,46)
Contribuição Social e I.R.
132.033,22 167.822,15
Lucro/Prejuizo Líquido
do Exercício
(820.340,87) (881.758,61)
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
2017/R$
2016/R$
1- Saldo No Início do Exercício
2- Lucro Líquido Do Exercício
(820.340,87) (881.758,61)
3- Prejuizos Acumulados
820.340,87 881.758,61
4 Saldo no Fim do Exercício
-

Notas Explicativas
1- As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de acordo
com a Lei nº 6.404/76, estando o plano de contas adequado a Lei
11.638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
4-Participações Societárias: Capital % de parPatrimônio
Social ticipação
Líquido
Algodoeira Mascote Ltda. 323.015,00
25,50 (5.397.460,97)
Glicínia Empreendimentos
e Participações Ltda.
2.392.936,00
99,95 2.384.850,61
Tecelagem Texita S/A
13.360.384,00 31,99 (28.219.947,23)
Texita - Cia. Textil Tangará 71.257.992,54 91,21 (110.332.111,63)
4- O Capital Social é de R$ 47.736.352,00 totalmente integralizado
e representado por 34.392.937.843 ações ordinárias sem valor
nominal. 5- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são
apurados com base no lucro presumido. 6- Os ﬁnanciamentos a longo
prazo foram contratados junto ao Banco BDRN, mediante Contrato de
Abertura de Crédito. O valor que consta no Balanço R$ 4.701.734,57
é o resultado da soma do principal, juros e atualização monetária, até
a data em que a empresa deixou de funcionar e entrou com processo
judicial contra os credores. O valor da dívida encontra-se congelado,
enquanto perdurar a condição de sub judice. 7- A entidade teve as
atividades industriais paralizadas a partir de Janeiro de 1996.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LENONCE GLAUDE, proﬁssão: auxiliar de estoque, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Aquin, Haiti, data-nascimento: 13/12/1977, residente e domiciliado
na Vila Cunha Bueno, São Paulo, SP, ﬁlho de Nedius Glaude e de Vilcina Piverger.
A pretendente: ERISLENE JOSEPH, proﬁssão: comerciante, estado civil: solteira,
naturalidade: em Aquin, Haiti, data-nascimento: 14/10/1989, residente e domiciliada na
Vila Cunha Bueno, São Paulo, SP, ﬁlha de Eristal Joseph e de Lila Isophe.
O pretendente: DANTE HENRIQUE STRUTZEL SAGGIN, proﬁssão: proﬁssional de
T.I., estado civil: solteiro, naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 30/11/1985,
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, ﬁlho de Neivaldo Fernando Strutzel
Saggin e de Carmelita Adalgisa da Silva. A pretendente: LYVIA JUARA DIAS FELIX DA
SILVA, proﬁssão: editora de livros, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP,
data-nascimento: 05/11/1984, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, ﬁlha
de Ronaldo da Silva e de Solange Dias Felix da Silva.
O pretendente: MARCELO SALVI LAGO, proﬁssão: advogado, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Espírito Santo do Pinhal, SP, data-nascimento: 19/12/1974, residente
e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, ﬁlho de Antonio Lago e de Zoraide Salvi Lago.
A pretendente: ZENILDA SEMBENELLI, proﬁssão: auxiliar administrativo, estado civil:
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 26/06/1977,
residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, ﬁlha de Orlando Sembenelli e de
Maria Iolanda Gonçalves Sembenelli.
O pretendente: ALEX CHURNITSKI, proﬁssão: analista de suporte técnico, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1983, residente e
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, ﬁlho de Gerson Churnitski e de Maria
Helena D'Ascenção Churnitski. A pretendente: GRACIANE DE VECCHIO MORANTE,
proﬁssão: analista de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do
Sul, SP, data-nascimento: 26/09/1986, residente e domiciliada na Quinta da Paineira,
São Paulo, SP, ﬁlha de José Daniel Morante e de Terezinha Aparecida de Vecchio
Morante.
O pretendente: ANDERSON JULIANO CARPINETTI GARCIA, proﬁssão: analista
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Cruzeiro, SP, data-nascimento:
28/02/1974, residente e domiciliado na Vila Darli, São Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Roberto
Garcia e de Ruth Maria Carpinetti Garcia. A pretendente: ANDRÉA MARIA MESSIAS,
proﬁssão: bibliotecária, estado civil: solteira, naturalidade: em Três Corações, MG, datanascimento: 10/01/1974, residente e domiciliada na Vila Darli, São Paulo, SP, ﬁlha de
Ivanir Messias e de Irene Neves Messias.
O pretendente: RENAN SCIOLA NAKAZATO, proﬁssão: analista ﬁnanceiro, estado
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/01/1991, residente e
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, ﬁlho de Edson Nakazato e de Claudia
Rosine Sciola Nakazato. A pretendente: ANA PAULA FIGUEIREDO SOUSA, proﬁssão:
analista contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em Jaicós, PI, data-nascimento:
25/11/1989, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, ﬁlha de João
de Sousa e de Paula Firmina de Oliveira Figueiredo Sousa.

O pretendente: BRUNO ZAMBELLI, profissão: auxiliar administrativo, estado
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento:
15/12/1983, residente e domiciliado no Jardim Avelino São Paulo, SP, filho de
Antonio Luiz Zambelli e de Marisa Marsola Zambelli. A pretendente: VIVIANE
BRUNHARA, profissão: secretária, estado civil: divorciada, naturalidade: em São
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 18/04/1981, residente e domiciliada no
Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, filha de José Pacheco dos Santos e de Dina
Pacheco dos Santos.
O pretendente: CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS TERCEIRO, proﬁssão:
motorista, estado civil: divorciado, naturalidade: em Sobral, CE, data-nascimento:
20/05/1980, residente e domiciliado na Vila Darli, São Paulo, SP, ﬁlho de José Arnaldo
Terceiro e de Maria das Graças de Vasconcelos Terceiro. A pretendente: VIVIANE
DOMINGUES DE MELO, proﬁssão: auxiliar de desenvolvimento, estado civil: solteira,
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1974, residente e domiciliada
na Vila Darli, São Paulo, SP, ﬁlha de Jacy Tavares de Melo e de Dircey Domingues de
Melo.
O pretendente: JORGE ALVES, proﬁssão: eletricista aposentado, estado civil:
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento:
25/02/1960, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, ﬁlho de Neide
Alves. A pretendente: CELIA REGINA ROSA, proﬁssão: costureira, estado civil:
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 21/01/1961,
residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, ﬁlha de Antenor Ferreira Rosa
e de Anna Bastos Rosa.
O pretendente: ELIZIARIO NASCIMENTO BORGES, profissão: motorista, estado
civil: viúvo, naturalidade: em Cedro, PE, data-nascimento: 15/02/1951, residente
e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, filho de José Borges do
Nascimento e de Maria Joaquina da Conceição. A pretendente: NAILDES DOS
SANTOS GUIMARÃES, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade:
em Belmonte, BA, data-nascimento: 10/08/1970, residente e domiciliada na Vila
São Nicolau, São Paulo, SP, filha de João Lopes Guimarães e de Nair Dias dos
Santos.
O pretendente: PLACIDO FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA, proﬁssão:
gerente comercial, estado civil: divorciado, naturalidade: em Cajazeiras, PB, datanascimento: 22/11/1967, residente e domiciliado no Alto da Mooca, São Paulo,
SP, ﬁlho de Moises Francisco de Souza e de Claudimira Rodovalho Alencar. A
pretendente: MIRIAM PEREIRA DE SOUZA, proﬁssão: comerciante, estado civil:
divorciada, naturalidade: em Iaçu, BA, data-nascimento: 19/06/1970, residente e
domiciliada no Alto da Mooca, São Paulo, SP, ﬁlha de Antonio Ferreira de Souza e
de Dilza Pereira de Souza.
O pretendente: MAGNO FAÚLA SOUSA, profissão: auxiliar administrativo, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Ipatinga, MG, data-nascimento: 10/04/1984,
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, filho de Robson Soares
Sousa e de Conceição Faúla Sousa. A pretendente: LETICIA LIMEIRA DA SILVA,
profissão: coordenadora pedagógica, estado civil: solteira, naturalidade: em São
Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 14/03/1985, residente e domiciliada em
São Bernardo do Campos, SP, filha de Jeová Limeira da Silva e de Eliam Limeira
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

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8D26-2FC9-D2AA-CEE0

Trabalho remoto:
uma tendência?
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