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A complexidade fi scal 

no Brasil é um ponto de 

atenção para gestores 

de empresas de todos os 

portes e segmentos.

Leis novas são criadas 
diariamente com im-
pacto em tributos nas 

esferas federal, estaduais 
e municipais. Para se ter 
uma ideia, de acordo com 
levantamento do Instituto 
Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT), o país 
tem uma média de 45 alte-
rações fiscais por dia útil. 
Já o Banco Mundial estima 
que as empresas brasileiras 
dedicam 1.958 horas por 
ano com o cumprimento de 
obrigações tributárias. 

Não à toa, uma ampla 
reforma tributária e fiscal 
vem sendo discutida no Con-
gresso Nacional. Tudo indica 
que no próximo ano teremos 
novidades neste setor, im-
pactando substancialmente a 
forma pela qual a informação 
é gerada. A tecnologia assu-
me o protagonismo à medida 
que uma empresa cresce, 
passa a comprar e vender 
mais produtos de diferentes 
localidades, adquire serviços 
de empresas localizadas em 
inúmeros Municípios, abre 
uma unidade em uma outra 
região ou estado do País e, 
principalmente, adota novas 
ferramentas digitais - ERP, 
CRM, gateway de pagamen-
to, entre outras. 

Ao mesmo tempo, os go-
vernos tentam se modernizar 
para digitalizar processos, 
instituem novos campos e 
obrigações a fim de aumentar 
a fiscalização. A transforma-
ção digital no âmbito fiscal 
é uma realidade, mas traz 
enormes desafios para em-
presas e governos. De acordo 
com o estudo “Impacto So-
cioeconômico da Tributação 
Digital no Setor Público”, 
realizado pelo IDC, 74% dos 
contribuintes na América 
Latina acreditam que seus 
respectivos sistemas fiscais 
federais necessitam de reen-
genharia total dos processos 
por meio da integração de 
novas tecnologias. 

Essa visão é compartilhada 
por 50% das agências arreca-
dadoras e 57% das agências 
de regulação. O cenário atual 
multiplica os gargalos e as 
chances de erros em recolhi-
mentos dos novos passivos, 
seja por falta de estrutura 
em alguma das pontas, seja 
por má gestão. E, assim, 
qualquer equívoco nesse 
processo burocrático, ainda 
que digital, pode ocasionar 
enormes prejuízos com a 
aplicação de juros e multas. 

Como exemplo, no final 
de 2018, a Receita divulgou 
uma etapa do “Projeto Ma-
lha Fiscal”, que convocou 
mais de 8 mil empresas por 
inconsistências no IRPJ e na 

CSLL. A diferença de R$ 983 
milhões foi identificada pelo 
cruzamento de informações 
eletrônicas da Declaração 
de Débitos e Créditos Tri-
butários Federais (DCTF) 
confrontadas com as presen-
tes na Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF) referentes ao 
ano-calendário de 2014. 

A princípio, o cruzamento 
entre DCTF e ECF é algo con-
siderado básico, pois indica 
apenas divergências entre 
totalizadores de tributos e 
recolhimentos, mas o que se 
vê no mercado é que os con-
tribuintes ainda resistem em 
ter uma postura preventiva 
frente ao Fisco.  Diante de 
tantos detalhes importantes, 
a transformação digital exer-
ce um papel fundamental 
para amarrar toda a operação 
para o cumprimento das nor-
mas legais e regulamentares 
do compliance fiscal.

Passa a ser essencial a 
escolha por uma plataforma 
de conformidade tributária 
amigável e que permita 
adaptação para outros sis-
temas, pois os dados neces-
sários para gerenciar com 
precisão os tributos provêm 
de diferentes fontes (RH, 
CRM, faturamento, comércio 
etc). O simples cruzamento 
de dados entre obrigações 
fiscais deve ser uma rotina 
diária para área fiscal e não 
um processo que só se inicia 
após o recebimento de uma 
notificação. 

A falta de integração de 
informação entre as soluções 
pode gerar inúmeras incon-
formidades como a emissão 
de notas fiscais com des-
taque de tributo indevido, 
código fiscal de operações e 
prestações (CFOP) e código 
de situação fiscal (CST) 
incorretos, falta de escri-
turação de notas fiscais de 
entrada ou de saída, uso de 
NCMs inexistentes e falha no 
cálculo de alíquota do ICMS, 
do IPI ou das contribuições 
ao PIS e à COFINS. 

Os gestores tributários 
precisam entender que a 
emissão da nota fiscal ou a 
entrega de uma determinada 
obrigação fiscal não é o final 
do processo, mas apenas o 
início de uma jornada fiscal 
digital cheia de encruzilha-
das, em que a escolha pela 
implantação de uma solução 
fiscal com automação embar-
cada poderá garantir que as 
informações percorram todo 
o trajeto com segurança até 
seu destino. 

(*) - É diretora de conteúdo da Avalara 
Brasil, líder de solução em nuvem de 
automação de compliance fi scal para 

empresas de todos os portes.

A transformação digital
no complexo sistema 
tributário brasileiro 

Trícia Braga (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

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

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: BRUNO MARQUES GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/12/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Vanderlei Marques Gonçalves e de Silvia Maria da Silva Gonçalves. A pretendente: 
KETLLEN FURTADO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, gerente comercial, solteira, 
nascida em Cascavel, PR, no dia (26/08/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Elton do Nascimento Ferreira e de Eluiza Furtado.

O pretendente: BRUNO TAIAR DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, arquiteto, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1985), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Flávio de Carvalho e de Tania Mara Taiar. A pretendente: THAIS ALMEIDA MARCUSSI, 
de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em Valinhos, SP, no dia (18/03/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Marcussi e de Elisabeth 
Aparecida de Almeida Marcussi.

O pretendente: CÉSAR ARAUJO MEIRA, de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteiro, 
nascido em Campina Grande, PB, no dia (12/07/1995), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Mauro Aguiar Meira e de Thelma Maria Araujo Meira. A pretendente: ELLAYNE 
CAROLINE DANTAS LOPES, de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida em 
Campina Grande, PB, no dia (02/02/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Edson Batista Lopes e de Rivônia Dantas de Brito.

O pretendente: EDVAN PEREIRA PAES, de nacionalidade brasileira, supervisor de atendimento, 
solteiro, nascido em Tremedal, BA, no dia (12/07/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Teófanes da Silva Paes e de Delvisa Pereira Paes. A pretendente: DANIELA MATOS 
CORREIA, de nacionalidade brasileira, atendente comercial, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (22/06/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elves de Jesus 
Correia e de Creusa Matos Correia.

O pretendente: FÁBIO MIRANDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante noturno, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1977), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de José Miranda da Silva e de Lucidalva Miranda da Silva. A pretendente: LUCI 
DE SOUZA ANTUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em Francisco 
Beltrão, PR, no dia (07/05/1967), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Monzart 
dos Santos Antunes e de Jandira de Souza Antunes.

O pretendente: FELIPE DONIZETI DA SILVA BALDUCI, de nacionalidade brasileira, servidor 
público estadual, solteiro, nascido em Andradas, MG, no dia (29/06/1993), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luciano Donizeti Balduci e de Alsonia Ane Irene da Silva. 
A pretendente: DÉBORAH WANDERLEY TORRES RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (15/02/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luciano Torres Ramos e de Luzia Sandra Wanderley Torres Ramos.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS BATISTA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, 
artista plástico, solteiro, nascido em Nova Guataporanga, SP, no dia (17/02/1963), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Batista Moreira e de Sebastiana Maria da Con-
ceição. O pretendente: JOÃO BATISTA ZANI, de nacionalidade brasileira, pedagogo, solteiro, 
nascido em Caldas, MG, no dia (20/10/1957), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Natalino Zani e de Geralda Lopes Zani.

O pretendente: GERMANO OLIVEIRA DUARTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em Parauapebas, PA, no dia (11/04/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Duarte dos Santos e de Gislaine Maria Oliveira dos Santos. 
A pretendente: LETICIA LUCAS DE LIMA RHEINGANTZ, de nacionalidade brasileira, cineasta, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Alfredo Rheingantz e de Maria da Graça Betina Monteiro Lucas de Lima Rheingantz.

O pretendente: GUSTAVO COSTA SOUZA, de nacionalidade brasileira, comerciário, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1994), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Gilvan Sampaio de Souza e de Antonia Geiza Costa Souza. A pretendente: AIANE 
CARLA DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida em 
Riacho de Santana, BA, no dia (23/02/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Alberto Rodrigues da Silva e de Amélia Barbosa da Silva.

O pretendente: GUSTAVO BENEDINI LIMA SARAIVA, de nacionalidade brasileira, adminis-
trador, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Eustáquio Lima Saraiva e de Selma Selenite Benedini Lima 
Saraiva. A pretendente: MARIANA PICCOLI MORENO, de nacionalidade brasileira, estilista, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/11/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Eduardo Carlos Moreno Dias e de Deborah Piccoli Moreno.

O pretendente: LUIS ROBERTO AZEITÃO, de nacionalidade brasileira, administrador, solteiro, 
nascido em Osasco, SP, no dia (31/05/1995), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Sergio Roberto Azeitão e de Shirley Pereira Dutra Azeitão. A pretendente: FANNY CARVALHO 
DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (25/11/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Guilherme Gomes de 
Araujo e de Francisca das Chagas Carvalho Araujo.

O pretendente: PABLO ARDID VILLALONGA, de nacionalidade espanhola, fotógrafo, solteiro, 
nascido em Barcelona - Espanha, no dia (19/04/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Salvador Ardid e Giménez e de Brigitte Villalonga Melia. A pretendente: JÉSSICA 
CAMARGO VARRICHIO, de nacionalidade brasileira, curadora/atriz, solteira, nascida em 
Bebedouro, SP, no dia (14/04/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Benedito Franco Varrichio e de Rosana Camargo Varrichio.

O pretendente: SANG HYUN PARK, de nacionalidade sul coreana, médico, solteiro, nascido 
em Busan - República da Coreia, no dia (08/01/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Hoon Park e de Bok Nam Park Lee. A pretendente: PAULA UN MI KIM, de nacio-
nalidade brasileira, cineasta, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/11/1983), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ik Sung Kim e de Young Che Kim.

O pretendente: SERGIO DA SILVA DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, funcionário 
público, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1960), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Pereira Domingues e de Acil de Jesus Silva Domingues. A 
pretendente: ELIANA MARIA SANTANA, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, 
viúva, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (17/07/1970), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Jose Santana e de Creusa Maria Santana.

O convivente: BRUNO OLIVEIRA MARTINELLI, de nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
assistente juridico nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1981) residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Candido Martinelli e de Sonia Maria de Oliveira. A convivente: SHEILA 
BILLER APARICIO, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, farmacêutica, nascida 
em Santos, SP, no dia (19/04/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Justo 
Aparicio Canelas e de Roseli Biller Aparicio. Obs.:  Conversão de união estável em casamento.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RODRIGO SOARES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1989, residente 
e domiciliado em Hortolândia, SP, fi lho de Romildo Lopes da Silva e de Zenaide Apa-
recida Soares. A pretendente: ELLEN BATISTA DE LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zenildo Teixeira de Lima e de 
Sonia Marli Batista de Lima.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LEANDRO PINHEIRO GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em Mesquita, RJ, no dia 16/08/1983, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luiz Gonçalves e de Lucimar Francisca Pinheiro. A 
pretendente: AZENETE ANDRADE MONTALVANI, estado civil viúva, profi ssão comerciária, 
nascida em Belém, PA, no dia 02/09/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Monteiro de Souza e de Nair Andrade de Souza.

O pretendente: FERNANDO RAMOS RODANTE, estado civil solteiro, profi ssão biomedico, 
nascido nesta Capital, Vila Maria, SP, no dia 16/06/1991, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Rodante e de Olivia Ferreira Ramos Rodante. A pretendente: 
JULIANA BATISTA DA PAZ, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, 
Jardim América, SP, no dia 21/02/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Damião Fernando da Paz e de Bebiana de Deus Batista.

O pretendente: ROQUE RIBEIRO DE GODOY, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Águas de Santa Bárbara, SP, no dia 06/08/1948, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Sabino de Godoy e de Florinda Ribeiro. A pretendente: 
TEREZINHA CANDIDA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em 
Iporã, GO, no dia 26/02/1952, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Rabelo Neto e de Tereza Candida de Jesus.

O pretendente: EDILSON JACINTHO DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão polidor, nascido 
nesta Capital, Santana, SP, no dia 20/10/1965, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edson Jacintho da Cunha e de Eufrosina Silva da Cunha. A pretendente: 
MARIA APARECIDA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão faxineira, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, no dia 01/01/1975, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Arlindo da Cruz Martins e de Maria Arias Martins.

O pretendente: ÉDIPO HENRIQUE DE LIRA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em Nhandeara, SP, no dia 22/03/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lopes de Lira e de Ruth Ferreira de Lira. A preten-
dente: TALYTA MAGALHÃES SILVA, estado civil divorciada, profi ssão artesã, nascida nesta 
Capital, Cambuci, SP, no dia 22/03/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Silvan José da Silva e de Soraya Magalhães Silva.

O pretendente: JOÃO ARAÚJO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão especialista de TI, nascido 
em Teresina - PI (registado em Hugo Napoleão, PI), no dia 06/11/1985, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jerônimo Alves da Costa e de Raimunda Gomes de 
Araújo Costa. A pretendente: BRUNA RIBEIRO COSTA, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceira, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 19/05/1994, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ruy Sergio Oliveira da Costa e de Helena Ribeiro Costa.

O pretendente: BRUNO ZUNIGA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão operador de aten-
dimento, nascido nesta Capital, Vila Guilherme, SP, no dia 31/01/1996, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Garcia Martins e de Yobely Solange Zuniga 
Martins. A pretendente: VITÓRIA RAMOS CANTAGESSO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente fi nanceira, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 22/07/1996, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Moisés Cantagesso e de Márcia Rejane 
Ramos Cantagesso.

O pretendente: MARCELLO GONÇALVES CRECCHI REINOSO, estado civil solteiro, 
profi ssão executivo de vendas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 27/09/1992, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeff erson Crecchi Rei-
noso e de Andrea Gonçalves de Oliveira Reinoso. A pretendente: DAFFANY PIRES DA 
PAIXÃO, estado civil solteira, profi ssão vendedor júnior, nãscida nesta Capital, Santana, 
SP, no dia 17/03/1996, residente e domiciliada no Jardim Vista Alegre, São Paulo, SP, 
fi lha de Zoeme Pires da Paixão. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no 
cartório de residência da contraente.

O pretendente: GENIVAL SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 17/12/1957, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizeu Soares da Silva e de Marinete Almeida da Silva. A 
pretendente: CLEONICE CAMILO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Porecatu, PR, no dia 23/08/1960, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Amadeu Camilo Silva e de Ana Ferreira da Silva.

O pretendente: PAPILOS ADÃO E SILVA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor 
de obras, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 1 4/02/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Neves da Silva e de Maria Rosa Aparecida 
Adão. A pretendente: ZULEIDE ROSA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
doméstica, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 03/11/1977, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rosa dos Santos e 
de Maria José dos Santos.

O pretendente: MIGUEL MENDES NETO, estado civil divorciado, profi ssão empresario, nas-
cido nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia 08/04/1972, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Silva Mendes e de Neusa Siqueira Mendes. A pretendente: 
DAIANA APARECIDA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida nesta 
Capital, Alto da Moóca, SP, no dia 24/10/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria de Fatima de Morais.

O pretendente: ITALO AUGUSTO MORAES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Recife, PE (Registrado no 14° Distrito de Recife, PE), no dia 
07/07/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar José 
da Silva e de Laurenice Francisca de Moraes. A pretendente: RAFAELLA DA ROCHA 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Brasilândia, 
SP, no dia 01/12/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josevaldo Maciel Ferreira e de Marilene Vieira da Rocha.

O pretendente: JONAS DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/05/1994, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Fagundes da Silva e de Eurides Maria 
dos Santos da Silva. A pretendente: FRANCILENE PEREIRA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de digitação,nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 
07/12/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Martins 
Benedito da Silva e de Noeme Pereira da Silva.
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Carla Malafaia assumiu 
em outubro a Norbe IX 
e se tornou a primeira 

comandante brasileira de uma 
embarcação da empresa. 

“Eu esperava um dia chegar 
a esse patamar, era a minha 
meta, mas sempre trabalhei 
sem pressa.”, comemora Carla. 
“Acompanhei a sonda Norbe IX 
ainda durante a sua construção 
na Coréia do Sul. Depois passei 
a trabalhar no ativo, de onde 
não saí mais”, completa. 

A sonda em que Carla está à 
frente conta com outras 11 mu-
lheres, o que é um bom patamar 
se comparado à realidade do 
mercado de óleo e gás, mesmo 
que represente apenas 6% de 
toda a equipe. “Ser mulher nesta 
carreira sempre será um desafi o, 
sobretudo no Brasil onde não há 
uma longa tradição de mulheres 
na liderança de embarcações. 
No meu caso, o apoio dos meus 
pais foi fundamental para eu ul-
trapassar os obstáculos do início 
da vida profi ssional”, relembra 
a comandante. 

Nascida em Guadalupe, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro, 
Carla sempre gostou de estar 
próxima ao mar. “Meus pais são 
do interior do Rio de Janeiro, 
mas eu nasci na capital e tive 
essa ligação com a água desde 
criança. Estava cursando Quí-
mica na UFRJ quando soube 
de um concurso para a Escola 

Navio sonda da Ocyan é 
comandado por uma brasileira

A Ocyan tem agora uma mulher brasileira no comando de uma de suas sondas

sonda e procura curtir a fi lha, ao 
máximo, quando está de folga. 

A Ocyan lançou este ano o 
programa de Diversidade & 
Inclusão, que conta com um 
comitê responsável pela es-
tratégia do programa, além de 
grupos de afi nidade. Em 2019, 
os de atuação prioritários são 
‘equidade de gênero’ e ‘pesso-
as com defi ciência’. Cada um 
possui uma liderança dedicada, 
formado por integrantes vo-
luntários espalhados por toda 
a companhia (AI/Ocyan/CDN 
Comunicação). 

de Formação de Ofi ciais da 
Marinha Mercante e resolvi 
me inscrever. Estudei, passei e 
tranquei a faculdade”. Antes de 
chegar à Ocyan, Carla acumu-
lou experiência em empresas 
do setor químico e de petróleo. 

Na maioria das embarcações, 
era a única mulher na equipe. 
“No início, eu precisava mostrar 
o tempo todo que era qualifi -
cada. Às vezes, era submetida 
a atividades em que meus su-
periores estavam claramente 
testando minha força física. 
Depois disso, tenho certeza 

que as mulheres podem estar 
em todas as funções de um 
navio”, defende.  

Ser mãe é um outro desafi o 
para quem trabalha embar-
cada, como a Carla, que tem 
uma fi lha de 1 ano e 9 meses. 
“Por ela, vale todo o esforço e 
trabalho, mesmo que seja difícil 
fi car longe por 15 dias. Ainda 
bem que a tecnologia evoluiu 
e podemos nos ver por vídeo 
pelo menos uma vez por dia”, 
pondera. A comandante conta 
também com uma rede apoio 
nestes dias em que está na 

Carla Malafaia comandante brasileira de uma embarcação da Ocyan. 
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