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Uma visão completa do consumidor

@A Zendesk, Inc. anunciou novas funcionalidades para 
sua plataforma de CRM aberta, Zendesk Sunshine, que 

permite às empresas conectar e processar todos os dados de 
seus clientes. Esses recursos criados na Amazon Web Services 
(AWS) ajudam as empresas a aumentar a produtividade dos 
agentes de atendimento e personalizar as experiências dos 
clientes com uma visão completa das atividades deles através 
dos sistemas. “Empresas modernas precisam avançar rapi-
damente e não podem ser desaceleradas por uma tecnologia 
pesada e legada. Criamos o Sunshine com a AWS porque é 
moderno e ágil, e é isto que os nossos clientes querem", disse 
Adrian McDermott, presidente de Produtos da Zendesk) 

  Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Automação Industrial
Com foco em contribuir para a formação de estudantes nesse 

segmento, a Mitsubishi Electric, uma das principais companhias 
de automação do mundo, traz para o Brasil um desafio inédito 
para estudantes de ensino técnico e superior a conhecerem de 
perto a realidade da Indústria. Intitulada Mission, Execution, 
Communication & Achievement, a competição é direcionada 
a estudantes das áreas de Engenharia, Automação Industrial e 
correlatas. Com o tema 'Soluções Inovadoras para Automação 
Industrial no Brasil' objetiva desenvolver projetos com aplicações 
criativas e inovadoras utilizando os produtos da companhia. 
Mais informações: (mitsubishielectric.com.br/meca2020). 
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Uma pesquisa realizada 
pelo Fórum Econômico 
Mundial estima que, 
até 2022, cerca de 54% 
dos funcionários das 
empresas precisarão de 
novas capacitações e 
qualificações

No entanto, dominar novas 
habilidades tecnológicas, 

como Inteligência Artificial 
e robótica, é apenas parte 
do quebra-cabeça. Haverá 
também uma demanda por 
habilidades humanas, como 
pensamento crítico, negocia-
ção, empatia e resolução de 
problemas complexos. 

Nas grandes organizações, 
executivos de RH estão co-
meçando a ter orçamento 
para a transformação digital 
e já fazem parte das decisões 
estratégicas sobre o redese-
nho das empresas. Assim, 
novas soluções digitais para 
recrutamento, incorporação 
e trabalhos digitais chegam 
ao mercado. À medida que 
o capital humano volta a ser 
considerado como um ativo 
estratégico nas empresas, 
o papel do RH na trans-
formação digital se torna 
estratégico. 

Tente iniciar uma conversa 
com um profissional de RH 
de qualquer lugar do mundo, 
e garanto que o diálogo se 
voltará para como o mercado 
de trabalho está passando 
por uma grande transforma-
ção. Atualmente, a pergunta 
mais comum nos lábios de 

Questões 
emergentes 
de nossa 
democracia

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

Quando falamos de transformação digital, geralmente, o primeiro 
tema que surge é a inovação tecnológica trazida pela ascensão de no-
vos dispositivos, sistemas e conceitos. A verdade, porém, é que todos 
os avanços que possibilitam a criação dessas novidades dependem 
diretamente de um ponto: os dados, que fornecem o conhecimento 
necessário para que os líderes e suas equipes encontrem as rotas de 
transformação que realmente trarão os bons resultados.   

Governança de dados

A Sociedade 5.0, um conceito que surgiu no Japão em 2016 como 
parte de um plano voltado à ciência e à tecnologia, tem como propósito 
fomentar uma sociedade mais inteligente a partir do uso das ferra-
mentas tecnológicas a favor do bem-estar humano. Os impactos da 
transformação digital mudaram o ambiente em que vivemos. A hiper-
conexão e o uso intenso de aplicativos nos smartphones modificaram 
de forma definitiva nossa vida social e a forma como compramos e nos 
relacionamos com as organizações em geral. É a chamada Sociedade 
da Informação ou 4.0, reflexo da revolução chamada indústria 4.0 ou 
revolução 4.0.   

Sociedade 5.0 e privacidade

O ano de 2019 foi decisivo para o blockchain. A tecnologia foi expan-
dida para incluir organizações que trabalham juntas e, assim, converter 
rapidamente seu valor em resultados de negócios tangíveis para todo o 
ecossistema. Mas o que podemos esperar para este ano?  O IBM Institute 
of Business Value (IBV), por meio do seu Estudo de Economia Blockchain 
de 2019, realizou entrevistas com mais de 1.000 pessoas de negócios 
e tecnologia, e reuniu os cinco principais temas para este ano.   

Tendências para o blockchain

pressfoto/Freepik

Como preparar pessoas e empresas para 
enfrentar os desafios da automação? 

tecnosinos.com/reprodução

Zendesk
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todos é: como profissionais 
de RH, como preparamos as 
pessoas e a infraestrutura 
de negócios para enfrentar 
os desafios dessa nova era 
automatizada? 

À medida que a Indústria 
4.0 se desenvolve, ela muda 
completamente a maneira 
como vivemos, trabalhamos 
e interagimos. O Fórum Eco-
nômico Mundial a descreve 
como "uma fusão de tecno-
logias que estão apagando 
as linhas que separam as 
esferas física, digital e bio-
lógica", e que causarão uma 
disrupção generalizada nos 
locais de trabalho. 

Embora seja impossível 
prever seu impacto exato, 
já estamos vendo as marcas 
que a inteligência artificial 
(IA) e a automação deixam 
nas indústrias. Com esses 
importantes avanços em 
andamento, acho essencial 
que nós, como profissionais 
de RH, comecemos a nos 

substituem determinados 
trabalhos. Sim, algumas fun-
ções desaparecerão, mas, 
olhando por uma perspecti-
va positiva, a IA tem o poder 
de aliviar tarefas repetitivas, 
permitindo que as pessoas 
apliquem suas habilidades e 
conhecimentos a tarefas de 
negócios mais interessantes, 
atraentes e de alto valor para 
suas funções. 

O objetivo do Orange Labs, 
o Laboratório de Inovação 
em RH do Grupo Orange, por 
exemplo, é medir o impacto 
da tecnologia nos negócios, 
identificar projetos de coino-
vação e iniciativas experi-
mentais. Sabemos que, sem 
pessoas, uma organização 
não pode se transformar. 
As equipes de RH devem 
dar o exemplo através do 
uso de ferramentas digitais 
e análise de RH para ajudar 
as pessoas a entenderem 
onde elas se encaixam em 
uma organização e como elas 
devem se adaptar à chegada 
de novas tecnologias. 

Nosso papel como líderes é 
traduzir os dados em conse-
lhos concretos para os líderes 
de negócios sobre quais ha-
bilidades serão necessárias e 
como elas podem ser imple-
mentadas, além de facilita-
dores e impulsionadores da 
transformação. Isso significa 
assumir um papel muito mais 
estratégico na definição do 
trabalho do futuro. 

Fonte e mais informações: 
(www.orange-business.com).

preparar desde já. 
São questões que vão 

impactar a vida cotidiana 
de milhões de pessoas em 
todo o mundo. Portanto, é 
natural concluir que, como 
especialistas em "pessoas", 
profissionais de Recursos 
Humanos são fundamentais 
para impulsionar a inovação. 
Com isso em mente, recen-
temente a Orange Business 
Services convidou líderes do 
setor de diferentes países 
para ingressar em um novo 
Laboratório de Inovação 
em RH para compartilhar 
as melhores práticas, co-
nhecimentos e experiências 
da área sobre as últimas 
tendências e usos da trans-
formação digital. 

 Estamos diante de uma 
mudança cultural e de 
papéis. Muitos sugerem 
que o 5G, a IA, a análise e 
a automação de dados não 
apenas alteram os requisitos 
de habilidades, mas também 

CONHEçA HISTóRIAS DE 
EMPREENDEDORAS QUE FAzEM 

SUCESSO NO MUNDO DAS FRANQUIAS
    Leia na página 6

Declaração da Rais
Começou ontem (9), e vai até 17 de 

abril, o período para entrega da decla-
ração da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) de 2019. A novidade é que 
parte das empresas do setor privado já 
enviaram as informações pelo eSocial 
ao longo do ano passado e estarão 
desobrigadas de um novo envio. As 
empresas que já tinham a obrigação 
de enviar os dados de remuneração 
dos seus trabalhadores relativos ao 
ano base completo de 2019 (grupos 1 
e 2 do eSocial) não precisarão usar o 
sistema específico da Rais.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/conheca-historias-de-empreendedoras-que-fazem-sucesso-no-mundo-das-franquias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/questoes-emergentes-de-nossa-democracia-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-desafios-da-governanca-de-dados-na-transformacao-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tendencias-que-moldarao-o-blockchain-em-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sociedade-5-0-e-o-direito-a-privacidade-como-vencer-esse-desafio-2/
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OpiniãO
Uma mulher refletindo 

sobre as mulheres: 
homenagem ao 

nosso dia
O dia da mulher 
chegou e 
imediatamente nos 
fez refletir sobre a 
trajetória da mulher 
na sociedade, 
sobretudo a respeito 
da sua árdua e 
majestosa presença no 
mundo jurídico

E a luta começou quan-
do o sexo “frágil” fez 
oposição ao autori-

tarismo machista de uma 
sociedade que preconizava 
que a função feminina se 
limitava às tarefas de servi-
dão ao marido, à casa e à ma-
ternidade. Nós queríamos 
mais! Não que as funções 
exercidas no seio do lar 
fossem menos importantes, 
pelo contrário. É que nós 
mulheres sempre pensamos 
na igualdade, na liberdade, 
na autonomia, na indepen-
dência e na luta pelos mais 
variados direitos, em prol de 
um objetivo único e comum 
a todas: a FELICIDADE.

E foi esse impulso que 
nos fez adentrar numa dura 
batalha em busca de direitos 
iguais e de melhoria das con-
dições às quais éramos sub-
jugadas. E a mulher, como 
um lindo botão de rosa aflo-
rou, saiu para vida, começou 
a conquistar o mercado de 
trabalho, a trazer o sustento 
para seu lar, a reivindicar 
voz na sociedade, a dominar 
um território que anterior-
mente era controlado por 
homens. A mulher passou a 
lutar por seus direitos face 
aos homens, pelos direitos 
humanos, pelo livre acesso 
à democracia, pela partici-
pação efetiva na política.

E a mulher começou a 
estudar, a se aperfeiçoar, 
colocar entusiasmo, carinho 
e paixão em cada atitude, 
como a oleira que molda a 
si própria e a sua própria 
história. E a mulher avan-
çou, e avançou, e avançou: 
adentrou e se destacou nas 
mais variadas áreas: domi-
nou a medicina, a física e a 
química, também a adminis-
tração, o marketing e a eco-
nomia, outras áreas como a 
psicologia, a engenharia e a 
arquitetura, o secretariado, 
a gastronomia, o jornalismo. 
Chegou à política, alcançan-
do os mais altos postos de 
gestão.

Abrilhantou com seu ta-
lento as artes nos palcos e 

teatros, como atriz, cantora, 
dançarina; trouxe encanto 
ao mundo da literatura, 
escreveu romances, contos 
e fábulas, tanto em verso 
quanto em prosa, tendo 
ela mesma figurando como 
personagem: deixou de 
ser coadjuvante e passou 
ao personagem principal. 
Falando de personagens, 
lembremo-nos e exalte-
mos também as mulheres 
que arriscaram a própria 
vida para salvar homens e 
mulheres indistintamente, 
como quando do Holocausto 
e tantas outras tragédias da 
história: guerra, pobreza, 
fome, escravidão.

Não esqueçamos daquelas 
mulheres que ministram o 
saber: são elas que sujam 
os dedos de giz para evitar 
que os cidadãos sujem suas 
mãos com sangue. E não 
existe profissão menos im-
portante, tampouco distin-
ção entre trabalhos manuais 
ou intelectuais. Desde a 
mulher agricultora, artesã, 
manicure ou daquela essen-
cial, que coleta os resíduos 
que muito produzimos, até 
a mais alta executiva, ges-
tora ou da bolsa de valores: 
cada qual faz parte de uma 
engrenagem social e afetiva 
que move o mundo.

Exaltemos for fim as 
mulheres que dominam o 
mundo jurídico, do qual 
eu e tantas outras fazemos 
parte. Somos aquelas que 
acordamos pela manhã 
com vontade de vencer, de 
pelejar pelo quê e por quem 
acreditamos. Nós mulheres 
advogadas nascemos para 
defender, do caso mais 
simples ao mais complexo. 

De salto alto, de tênis, 
de sapatilha ou até mesmo 
descalças, nós mulheres 
advogadas vibramos com 
cada conquista particular e 
de nossos clientes; aprende-
mos a enxergar e examinar 
os acontecimentos da vida 
por um outro prisma, a ver 
que existe algo dentro de 
nós que faz dar sentido à 
existência. Atuamos com 
ética e princípios irrepre-
ensíveis. E por fim, em cada 
amanhecer, relembramos 
do nosso propósito co-
mum: advogamos apaixo-
nadamente para melhorar 
o mundo.

Viva nós, mulheres. Feliz 
dia da mulher!

(*) - É advogada trabalhista do 
escritório Marins Bertoldi Advogados.

Polyana Laís Majeswski Caggiano (*)

Inteligência artificial para 
micro e pequenas empresas

A tomada de decisão no mundo dos 
negócios costuma gerar muita dor 
de cabeça para quem está no coman-

do das organizações. Analisar milhares de 
informações, verificar padrões de consumo 
e buscar crescimento com rentabilidade 
são desafios que tiram o sono até mesmo 
dos profissionais mais experientes.

Para quem está no controle das micro 
e pequenas empresas, a situação é ainda 
mais desafiadora. Enquanto as médias e 
grandes companhias têm áreas específicas 
e verbas destinadas ao gerenciamento de 
dados, o empreendedor que cuida prati-
camente sozinho do seu negócio precisa 
encontrar maneiras de se diferenciar para 
manter ou conquistar novos clientes.

De olho nessa realidade, o especialista 
em sistemas de informação Carlos Eduardo 
Colenetz, do Paraná, enxergou uma oportuni-
dade e desenvolveu o Mentor BI, um método 
que une o uso da inteligência artificial para 
análise de dados, associado a um trabalho de 
mentoria direcionado aos pequenos negócios.

“Esse sistema, que utiliza uma plata-
forma da Microsoft, transforma dados em 
informações concretas. O software integra 
todos os indicadores de uma empresa, 
gera relatórios e gráficos que facilitam 
a compreensão dos fatos e cria painéis 
dinâmicos que se atualizam rapidamente. 
Dessa forma, o gestor tem indicadores 
precisos e, em paralelo, recebe mentorias 
que o auxiliam na compreensão destes 
dados, na criação de novas estratégias e 
na tomada das decisões”, explica Colenetz. 

Diferenciais e benefícios
Outras vantagens do Mentor BI envol-

vem um período de testes, a facilidade 
de compreensão e manuseio, o preço e 
o acompanhamento. “Após a implemen-
tação o cliente tem 15 dias para testar 
os benefícios, podendo ser ressarcido 
integralmente dos valores caso desista do 
trabalho”, complementa Colenetz.  

“Enquanto um sistema de Business Intelli-
gence para as médias e grandes empresas 
custa a partir de R$ 50 mil, a implantação 
e customização do Mentor BI sai por R$ 
3.600,00. Já o acompanhamento mensal - com 
suporte e acompanhamento realizado por 
uma equipe técnica - ficam em R$ 384,00, 
valores que se encaixam na realidade dos em-
preendedores brasileiros”, observa Colenetz.

Conveniências para cada perfil de 
cliente

O sistema que acompanha a inteligência de 
um negócio como esse engloba as mesmas 

características utilizadas 
pelas grandes corporações. 
Com isso, o dono de uma 
padaria consegue identificar 
os produtos mais vendidos 
em cada dia do mês, saber os 
horários de maior procura e 
até mesmo a preferência da 
clientela.

“Com esses dados o gestor 
controla os estoques e a linha 
de produção, a escala de tra-
balho dos funcionários, sabe 
quando precisará fabricar 
mais pães ou tortas e em quais 
dias e horários. Ao mesmo tempo, pode criar 
um histórico de cada cliente e oferecer os itens 
preferidos, junto com sugestões de guloseimas 
e opcionais. Assim, as chances de ampliar as 
vendas são enormes”, destaca Colenetz.

O mesmo procedimento se aplica ao dono 
de um restaurante, a quem administra uma 
lavanderia, um pet shop, uma floricultura e 
por aí vai. E o melhor: tudo pode ser acom-
panhado na palma da mão, por qualquer 
smartphone, computador ou tablet.

Quem usa inteligência, vende mais
Pouca gente sabe, mas a seleção de futebol 

alemã que ganhou a Copa do Mundo em 
2014 utilizou um sistema de BI para ana-
lisar o desempenho dos jogadores. Foram 
mensurados itens como número de passes, 
velocidade em campo, finalizações, defesas 
e penalidades.

Os relatórios produzidos após as análises 
dos jogos eram entregues à comissão téc-
nica. Com base nas informações obtidas, 
foi possível identificar quais atletas tinham 

melhor rendimento e, assim, 
escalar os melhores titulares. 
“Deu tão certo que eles foram 
campeões mundiais naquele 
ano”, recorda Colenetz.

O segundo caso envolve a 
Amazon, gigante do e-com-
merce mundial. Questões 
como histórico de compras e 
localização são informações-
-chave para ajustar tanto os 
algoritmos de marketing, 
quanto a estratégia de aten-
dimento ao consumidor.

Já o sistema que analisa as compras recen-
tes, itens deixados no carrinho e lista de dese-
jos foram cruzados com históricos de outros 
consumidores com perfis semelhantes, geran-
do novas recomendações para capitalizar em 
cima de novas compras. Segundo a Amazon, 
este método é responsável por impulsionar a 
receita da empresa em até 30% ao ano.

Apesar de todos esses benefícios, o uso da 
tecnologia artificial no Brasil ainda é pequeno. 
Já na Grã-Bretanha, a pesquisa Tech Impact, 
realizada em 2019, mostra que companhias 
que usam sistemas de Business Intelligence 
agregados às suas plataformas de gestão 
vendem, em média, 24% mais.

“Se por um lado a tecnologia é uma po-
derosa aliada no mundo dos negócios, os 
administradores ainda têm receio de conhe-
cer as novas soluções, mas ficam surpresos 
quando veem os resultados. Por isso, enxergo 
um grande caminho a ser percorrido e uma 
excelente oportunidade para quem deseja 
ampliar os resultados de suas empresas”, 
enfatiza o especialista.

Empresário desenvolve plataforma de baixo custo que integra dados e auxilia nas decisões estratégicas

News@TI
Cursos online

@Na semana do Dia Internacional da Mulher, a Udemy, maior market-
place do mundo de aprendizado e ensino online, listou quatro cursos 

ministrados por instrutoras mulheres na plataforma que podem ajudar as 
profissionais a se capacitarem, reciclarem os seus conhecimentos e até 
mesmo mudar de área de atuação. Mindfulness para alta performance 
- O curso, voltado para profissionais em busca de mais produtividade e 
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ensina técnicas de medita-
ção e atenção plena. Growth hacking - é um conjunto de estratégias 
e ações que  podem ser adotadas para acelerar o crescimento de uma 
empresa. No curso, as profissionais aprendem a aplicar as ferramentas 
de growth hacking nos seus trabalhos. Empoderamento feminino 
nas redes sociais - Endereçado exclusivamente para profissionais e 
empreendedoras  mulheres, o curso ensina a usar as redes sociais para 
vender produtos e serviços e divulgar o próprio trabalho. Canva  design 
- O curso ensina a criar designs profissionais com a plataforma  gratuita 
Canva. As aulas são pensadas para profissionais da área de marketing 
de internet, freelancers e empreendedoras que querem aprender mais 
sobre design (https://www.udemy.com/pt/).

São Paulo, terça-feira, 10 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“O software 
integra todos os 
indicadores de 
uma empresa, gera 
relatórios e gráficos 
que facilitam a 
compreensão 
dos fatos e cria 
painéis dinâmicos 
que se atualizam 
rapidamente. 

AI/Mentor BI

Proposta de novo Parque Tecnológico 
em São Mateus do Sul

A importância de investimentos em 
tecnologias da informação e o desen-
volvimento da região Sudeste e Centro 
Sul do Estado do Paraná foi pauta de 
Audiência Público realizado em São 
Mateus do Sul (140 km de Curitiba) 
no último dia 5. 

O tema foi levado pelo diretor pre-
sidente da entidade que representa 
as empresas do setor, a Assespro-PR, 
Adriano Krzyuy.

Na ocasião, o executivo lembrou que 
a região é forte em atividades agríco-
las – como produção de erva mate – e 
extrativistas (basalto e xisto). Com 
base nisso, segundo ele, a Assespro-
-PR defende o aproveitamento das 
potencialidades já existentes, agre-
gando investimentos em softwares 
e novas tecnologias para o setor. “A 
riqueza está em aproveitarmos o po-
tencial e os talentos que há na região, 
e incentivar de forma mais intensa o 
desenvolvimento de tecnologias da 
informação”, declarou.

“Há outras atividades econômicas 
– como a de fármacos e cosméti-
cos – que podem ser impulsionadas 
na região também. E Assespro-PR 
busca inserir mais tecnologia nessas 
atividades, enfim, em todas as áreas 
que possamos atuar em conjunto com 

o setor produtivo de São Mateus do 
Sul e região”, sublinha o diretor da 
entidade.

MOBILIZAÇÃO
A audiência mobilizou diversas lide-

ranças políticas, econômicas e sociais 
locais. O vice-governador do Paraná, 
Darci Piana, participou do encontro 
posicionando o governo estadual como 
interlocutor nas discussões em torno 
de caminhos para o desenvolvimento 
do sul paranaense em  T.I. Uma das li-
deranças que articularam a realização 
da audiência foi o deputado estadual 

Emerson Bacil, que considerou o 
encontro produtivo.

“Foi muito importante a participação 
da Assespro-PR, por meio da presença do 
Adriano Krzyuy, que trouxe à audiência a 
expertise que tem na área. Entendemos que 
a região [de São Mateus do Sul] precisa de 
investimentos em tecnologias da informa-
ção. Criar um parque tecnológico, um centro 
de tecnologia, para agregar tecnologia às 
potencialidades existentes hoje, como as da 
produção de erva mate e da cadeia produtiva 
do basalto e do xisto, é uma das propostas”, 
assinalou o parlamentar.
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Trabalho em prol de uma 
sociedade justa e harmônica

Um dos alicerces da 
democracia brasileira 
consta no artigo 5º da 
Constituição Federal, 
que determina que todos 
são iguais perante a 
Lei, sem distinção de 
qualquer natureza

É sobre esta base que cons-
truímos o Estado Democrá-
tico de Direito, garantindo 

aos cidadãos a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade. 
Promovendo o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação, a Carta 
Magna traça as diretrizes do país 
que almejamos alcançar.

Ciente da missão de guardiã 
da Lei Maior, a OAB trabalha 
cotidianamente para transformar 
em realidade as determinações 
contidas no texto constitucional. 
O dever de defender direitos e ga-
rantias fundamentais da cidadania 
é parte da essência da Ordem, 
que historicamente está ao lado 
da sociedade, desempenhando o 
importante papel de assegurar o 
respeito às leis. Diante desta tare-
fa, a OAB-SP encampa mudanças 
relevantes na sua política institu-
cional, como a maior participação 
feminina e a especial atenção à 
questão racial. Dois pontos já 
postos em prática no primeiro 
ano da gestão 2019/2021.

Além de mais mulheres na 
estrutura, o Conselho Secional 
aumentou a representatividade 
das pessoas pretas e pardas, 
que contribuem com os debates 
e definição de rumos no âmbito 
da entidade, certificando que as 
mais diversas realidades da Ad-
vocacia paulista estejam contem-
pladas em nossas decisões. Uma 
inserção que tende a aumentar 
nos próximos anos, graças ao 
trabalho de base realizado pelas 
Comissões que se dedicam à 
tarefa, trazendo profissionais da 
classe para dentro da Ordem, com 
efetiva participação por meio 
das mais de cem Comissões da 
casa, bem como das Audiências 
Públicas, abertas à sociedade, 
os seminários e debates, assim 
como atividades desenvolvidas 
tanto pela Secional quanto pelas 
Subseções.

Mais inclusiva, a OAB-SP passa 
por momento de mudanças evi-
dentes, visando retratar a realida-
de nacional e a Advocacia paulista 
em toda a sua complexidade. 
Entre os passos empreendidos 
para alcançarmos a igualdade 
social está a consciência das pro-
fundas desigualdades que afetam 
a população negra no Brasil em 
comparação à população branca. 
Assim, a Ordem paulista dá espaço 
e franqueia o amplo debate em tor-
no de proposições que busquem 
melhorias para todos.

Nesta edição, o nosso Jornal 
da Advocacia debruça-se sobre 
o tema, trazendo perspectivas, 
dados e informações para auxiliar 
a melhor compreensão das distor-
ções históricas que acompanham 
parcela dos cidadãos e cidadãs na 
rotina da Nação. É fato que as pes-
soas pretas e pardas no país estão 
aquém da real representatividade 
política, social e econômica, se 
observarmos que correspondem a 
55,8% da população, mas propor-
cionalmente não ocupam posições 
que equilibrem esse contingente, 
conforme demonstrado no estudo 
do IBGE sobre Desigualdades So-
ciais por Cor ou Raça, divulgado 
em novembro de 2019.

Há um longo caminho a percor-
rer para corrigir essas distorções 
e fazer com que a maior parcela 
da população brasileira alcance os 
espaços de decisão, participação 
política, acesso à saúde e educa-
ção, inserção no mercado de tra-
balho e efetiva segurança pública. 
Nesse contexto, a Advocacia se 
mantém vigilante e atenta para 
atuar em prol de maior equidade 
para a população preta e parda. 
A resolução desta problemática 
passa pela união das instituições 
públicas, da sociedade civil or-
ganizada e do setor privado em 
esforço conjunto principalmente 
por meio de políticas públicas.

Na citada pesquisa do IBGE, 
registrou-se avanço na área da 
educação, com pretos e pardos 
somando 50,3% dos alunos regu-
larmente matriculados no ensino 
superior público. A notícia foi 
comemorada em larga escala pelas 
redes sociais, contudo, um olhar 
mais apurado sobre os mesmos 
dados revela outro lado desta re-
alidade: 28,8% desses estudantes 
não chegarão à graduação, devido 
à alta evasão dos cursos. É aí que 
devemos voltar a concentrar os 
nossos esforços, afinal, não basta 
que pretos e pardos cheguem às 
universidades públicas, é necessá-
rio que concluam seus estudos. E, 
para isso, todas as esferas da vida 
em sociedade precisam avançar 
na mesma direção. A busca por 
uma sociedade mais harmônica 
e justa está no âmago da atuação 
da OAB-SP.

É preciso compreender que 
apenas assegurando igualdade de 
condições a todos — notadamente 
às pessoas que historicamente 
ocupam parcelas da comuni-
dade constituídas por grupos 
discriminados e marginalizados 
de forma indevida pelo Estado 
e pela própria sociedade — po-
deremos construir uma nação 
mais justa e no caminho da paz 
social que queremos. Assim, 
abriremos espaço para uma vida 
efetivamente digna à totalidade 
dos importantes e indispensáveis 
grupos heterogêneos que dão 
origem a um verdadeiro Estado 
Constitucional Democrático de 
Direito.

(*) - É presidente da OAB São Paulo.

Caio Augusto Silva dos Santos (*)
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D - Advocacia Luso-Brasileira 
A crescente entrada de advogados brasileiros em Portugal propicia a 
realização do I Colóquio da Advocacia Luso-Brasileira, no Conselho 
Regional de Lisboa, nos próximos dias 12 e 13. O encontro reune a 
Ordem de Advogados (OA) de Portugal e representantes da Seção 
São Paulo da OAB. A abertura e o encerramento serão realizados pelos 
dois presidentes das instituições: Caio Augusto Silva dos Santos, da 
OAB-SP e João Massano, do Conselho Regional da OA portuguesa. Na 
programação, o Tratado de Amizade e de Cooperação entre o Conselho 
Regional de Lisboa e a OAB-SP, seguida por uma série de painéis com 
especialistas dos dois países. Inscrições gratuitas pelo e-mail: (centro.
estudos@crl.oa.pt).

E - Escritores e Roteiristas
Acaba de ser lançado o primeiro portal ao vivo de cursos de qualificação 
e serviços para escritores, com foco em ficção. O site oferece uma gama 
de workshops, cursos, grupos de estudos a preços acessíveis – todos 
on-line e ao vivo – de forma a garantir que o maior número possível 
de pessoas possa ser alcançado. O objetivo é ajudar na formação de 
escritores e roteiristas, com cursos que vão de “técnicas de escrita” a 
“como matar seu personagem”. O diferencial da Sala do Escritor para 
outros modelos disponíveis no mercado é que as aulas serão ao vivo. 
Além dos cursos, o site oferece ainda serviços de mentoria, leitura 
crítica e consultoria/coordenação editorial. Mais informações: (www.
saladoescritor.com.br).

F - Brasileiros no Mundo
No próximo dia 17, das 9h às 22h30, no Maksoud Plaza, acontece o 
Focus Brasil. A proposta é dividir com o público informações sobre as 
comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo, além de oportunidades 
práticas em diferentes áreas de negócios, investimentos, habitação, 
educação, artes, entre outras. Palestras, workshops e ações que vão 
ajudar o público e empreendedores a compreender essa relação bila-
teral em diversos níveis, diminuindo erros ao se aventurarem fora do 
Brasil e apresentando técnicas úteis que podem ser aplicadas para 
possíveis futuros investimentos. Outro ponto alto do evento, será: 
"Brasileiro no Mundo - desafios e oportunidades”. Saiba mais em: 
(http://focusbrasil.org/).     

A - Certidão de Acreditação 
O Grupo Trasmontano Saúde foi certificado como Nível II no 
Programa de Acreditação das Operadoras da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). O Programa avalia o funcionamento 
das operadoras de planos de saúde com o objetivo de estimular 
a qualidade do setor, promover uma melhoria na gestão das ope-
radoras e proporcionar assim um resultado final cada vez melhor 
para o beneficiário. Os benefícios dessa acreditação é a melhora 
nos processos internos, o que resulta em um melhor atendimento 
para os associados. A Trasmontano saúde é a única de Medicina 
de Grupo da cidade de São Paulo, que conquistou a acreditação na 
ANS (www.trasmontano.com.br). 

B - Antecipação de Recebíveis
Os clientes da ONE7 poderão transformar suas operações de anteci-
pação de títulos em créditos acadêmicos na Fundação Dom Cabral, 
considerada uma das melhores escolas de negócios do mundo, de acordo 
com o Financial Times. A campanha objetiva o estímulo à educação 
como fator-chave para o crescimento sustentável dos negócios. Para 
conquistar os créditos acadêmicos, os clientes precisarão acumular 
um montante mínimo em operações e poderão escolher entre dez 
cursos diferentes na FDC. A ação expressa a busca de sinergia entre 
os atributos da ONE7, como marca educadora, com o que há de valor 
também no dia a dia dos clientes: a saúde dos negócios. Mais informa-
ções: (https://one7.com.vc/).   

C - Supermercado Online
O supermercado 100% online Zipp oferece uma solução de abasteci-
mento doméstico completa, conveniente, econômica e com alto padrão 
de atendimento. E a partir de agora, além da cidade do Rio de Janeiro, 
o Zipp expande seu atendimento para a região serrana – Petrópolis, 
Itaipava e Teresópolis. A ideia é ampliar ainda mais o serviço, chegando 
a São Paulo até o final de 2020. O Zipp quintuplicou seu faturamento 
nos últimos 12 meses e conta com uma base de clientes que consomem 
desde hortifruti orgânicos, produtos veganos, pet até o amaciante, carne 
e iogurte. O boca a boca representa mais de 50% do crescimento e a 
empresa tem um NPS (Net Promoter Score) de 88,2. Mais informações: 
(https://comprezipp.com/).

G - Formação Profissional
Pelo segundo ano consecutivo, a Ibema, uma das três maiores produtoras de 
papelcartão do país, oferta, de maneira gratuita, o curso de Auxiliar Adminis-
trativo, destinado aos jovens entre 14 e 21 anos residentes na comunidade 
do entorno de sua unidade fabril em Turvo, município que registra um dos 
IDHs mais baixos do estado do Paraná. A iniciativa busca aumentar as chan-
ces de inserção no mercado de trabalho - segundo dados do IBGE, a taxa de 
desemprego entre aqueles que estão começando a vida profissional nesta 
região - 27,3% - está acima do dobro da média nacional, registrada em 12,7%. 
Realizada pelo Senai no contraturno escolar, a capacitação tem duração de 
três meses, com 160 horas/aula. Saiba mais: (www.ibema.com.br).  

H - Imóveis do BB 
A Resale, startup que desenvolve soluções para gestão e venda de imó-
veis que retornam ao mercado, provenientes de instituições financeiras, 
prepara o lançamento de um Portal para venda dos imóveis do Banco 
do Brasil em todo o país. A página será exclusiva para a base de ativos 
retornados e será um grande marketplace de ofertas. Serão 1.600 itens 
- casas (61%) e apartamentos (33%) - com o desconto médio de 42% 
em relação ao valor de avaliação. Isso é bem acima da média praticada 
pelos outros bancos: 30%. A startup é a primeira a firmar parceria com 
o banco e fará a comercialização de forma ágil e dinâmica dos imóveis 
para os clientes finais. Outras informações em: (https://resale.com.br/).

I - Milhões de Árvores
A Nestlé anuncia que plantará pelo menos três milhões de árvores em 
seus principais locais de fornecimento de matérias-primas nas Américas 
até 2021. Trata-se da fase inicial de uma iniciativa de reflorestamento 
que faz parte dos planos da empresa para ampliar suas ações na área 
agrícola e implantar soluções ambientais com o objetivo de aumentar 
a neutralização. No Brasil, a Nestlé já começou a plantar em parceria 
com a Fundação SOS Mata Atlântica, que atua na promoção de políticas 
públicas para a conservação da Mata Atlântica. Mais de um milhão de 
mudas são destinadas ao Brasil e a Nestlé definiu as localidades para 
o plantio, considerando as regiões de onde se originam suas principais 
matérias-primas como café, leite, grãos, etc.

J - Obras Públicas 
Em um cenário de grandes transformações na área de infraestrutura 
logística, mais precisamente no setor de portos, aeroportos, rodovias e 
ferrovias, será realizado em Brasília, entre 13 e 15 de maio, o II Encontro 
Nacional de Obras Públicas. O evento, que será realizado no Windsor 
Brasília, irá reunir as maiores autoridades do setor, além de vários 
especialistas, entre eles o ministro de Infraestrutura Tarcísio Freitas. 
Serão discutidos os principais procedimentos e as boas práticas a serem 
observadas na gestão contratual de obras públicas, além da desburo-
cratização das licitações, contratos e a execução de obras públicas no 
país. Mais informações: (41) 98814-7954.

O milho teve crescimento de 23,6% 
e expressivos ganhos de produtividade.

Os dados foram divul-
gados pelo IBGE, 
segundo o qual o 

crescimento do setor decor-
reu do desempenho positivo 
tanto da agricultura quanto 
da pecuária.

Segundo o Levantamento 
Sistemático da Produção 
Agrícola de fevereiro de 
2020, as condições climá-
ticas favoráveis associadas 
a melhorias de preços na 
época do plantio contribu-
íram para o crescimento da 
estimativa anual da produ-
ção de algumas lavouras, 
com destaque para o milho, 
que teve crescimento de 
23,6% e expressivos ganhos 
de produtividade. 

Também registraram es-
timativas de crescimento 
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O Índice de Consumo 
das Famílias registrou sua 
quarta alta consecutiva em 
fevereiro, com aumento de 
3,2% – de 103,5 pontos em 
janeiro para os atuais 106,8 
pontos. Trata-se do melhor 
resultado para um mês de 
fevereiro, desde 2015. Já 
o Índice de Confiança do 
Consumidor obteve eleva-
ção de 8,7% – 131,8 pontos 
em fevereiro ante os 121,3 
pontos de janeiro.

De acordo com a Feco-
mercioSP, houve melhora 
na percepção das condições 
econômicas atuais, com 
juros reduzidos e abertura 
de crédito, o que motiva 
o consumidor a continuar 
comprando. Assim, a pró-
xima data comemorativa, a 
Páscoa, deve movimentar o 
setor de turismo, em razão 
do feriado prolongado, e o 
comércio de forma geral. 
Há uma expectativa de 
aumento de 2% nas vendas 
no mês de abril, na compa-

A Páscoa deve movimentar o setor de turismo 
e o comércio de forma geral.

newtrade.com/reprodução

Indústria do 
brinquedo cesceu 
de 6% em 2019

O ano de 2019 fechou em R$ 
7,290 bilhões de faturamento 
para a indústria brasileira do 
brinquedo, pouco mais de 
6% acima de 2018 (R$ 6,871 
bilhões), ano que já havia supe-
rado o anterior em quase 8%.

Dede 2011, quando registrou 
R$ 3,460 bilhões, o faturamen-
to da indústria vem crescendo 
continuadamente.  Mantidas 
as variáveis atuais, o cresci-
mento deste ano pode ficar em 
torno dos mesmos 6%.

De acordo com a estatística 
anual da Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinque-
dos, a sazonalidade das vendas 
ao longo de 2019 permaneceu 
semelhante aos anos anterio-
res, concentradas em mais 
de 57% nos meses de julho, 
agosto, setembro, outubro 
e novembro, para abastecer 
as lojas no Dia das Crianças 
e Natal. 

Cerca de 52% da produção 
é feita no Brasil e 48% vêm do 
exterior. Os dados foram anun-
ciados na abertura da ABRIN 
2020 – Feira Internacional 
de Brinquedos, que vai até 
amanhã (11), no Expo Center 
Norte. A terceira maior feira 
do setor no mundo e a maior 
na América Latina conecta 
expositores, compradores e 
visitantes profissionais em 
torno de 1.500 lançamentos 
da indústria de brinquedos 
(AI/Abrinq).

PIB do setor agropecuário 
cresceu 1,3% em 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária cresceu 1,3% em 2019, totalizando R$ 322 bilhões
do mercado internacional, 
que favoreceram os preços 
e as exportações desse se-
tor. As relações comerciais 
com a China, devido à forte 
redução de seu rebanho 
ocasionado pela peste su-
ína, contribuem para esse 
resultado.

No total, o PIB brasileiro 
fechou 2019 com crescimen-
to de 1,1% frente a 2018. A 
Agropecuária cresceu 1,3%, 
a Indústria cresceu 0,5% e o 
setor de Serviços, 1,3%. O 
PIB totalizou R$ 7,3 trilhões 
em 2019. A participação das 
atividades econômicas no 
PIB em 2019 foi de 5,2% da 
Agropecuária, 20,9% da In-
dústria e de 73,9% do setor 
de serviços. (Fonte: Redação 
AI/SI).

anual as culturas de algodão 
(39,8%), laranja (5,6%) 
e feijão (2,2%). Em con-
trapartida, importantes 
culturas tiveram redução 
de produção na estimativa 
anual de 2019. São elas 
o café (-16,6%), arroz 

(-12,6%), soja (-3,7%) e 
cana-de-açúcar (-1%). Em 
2018, o crescimento do PIB 
do setor agropecuário foi 
de 1,4%.

A pecuária teve seu de-
sempenho influenciado po-
sitivamente pelas condições 

Aumentam a confiança e intenção 
de consumir das famílias

ração com o mesmo período 
de 2019, no Estado de São 
Paulo.

Ainda, segundo levanta-
mento da Entidade, 40% dos 
consumidores estão dispos-
tos a fazer compras à vista, 
por isso, a recomendação é 
de que os estabelecimentos 
ofereçam desconto para os 
pagamentos nessa moda-
lidade ou contemplem os 
clientes com brindes. Além 
disso, pode-se ampliar a 

estratégia de vendas indo 
até o consumidor em seu 
local de trabalho, visto 
que muitos deixam para 
comprar na véspera. 

E é sempre bom ter to-
das as opções de meios de 
pagamentos disponíveis no 
mercado, uma vez que com 
os avanços tecnológicos é 
possível efetuar a transação 
por QR code e aplicativos 
que geram cashback ou des-
contos (AI/FecomercioSP).

Negócios
Empresas 

& Tel: 3043-4171
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 

jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para



O “beabá” da Lei Geral 
de Proteção de Dados

Muito se tem falado sobre 
a Lei Geral de Proteção 
de Dados (“LGPD”), 
principalmente pelo fato 
de que sua entrada em 
vigor está prevista para 
agosto de 2020

Em que pese a adoção 
de regras similares 
já existir em outros 

países, temos que entender 
que o processo de criação da 
LGPD no Brasil é consequ-
ência de um longo processo 
de conscientização sobre a 
importância dos dados pes-
soais, principalmente se con-
siderarmos que a informação 
(ou seja, os “dados”) passou a 
ser o produto mais valorizado 
na sociedade chamada 4.0. 
Atualmente, para ter acesso a 
determinado bem ou serviço, 
até mesmo na compra de uma 
simples aspirina na farmácia, é 
necessário o fornecimento de 
uma série de dados pessoais.

Diante da urgente ne-
cessidade de resguardar a 
privacidade dos indivíduos 
e regulamentar o uso dos 
dados pessoais, a LGPD foi 
sancionada em 14 de agosto 
de 2018, colocando o Brasil 
em um seleto grupo de paí-
ses que possuem legislação 
própria sobre a matéria e, 
além da proteção dos dados 
propriamente dita, traz um 
grande apelo na comunidade 
internacional, já que a lei 
transmite a ideia de estarmos 
antenados às exigências da 
nova economia, servindo de 
forte atrativo para investido-
res estrangeiros.

A LGPD, portanto, será 
aplicada a qualquer operação 
de tratamento de dados rea-
lizada por pessoa natural ou 
jurídica, independentemente 
do meio (online ou off-line), 
país sede ou país de locali-
dade dos dados, desde que a 
operação de tratamento seja 
realizada em território na-
cional, ou tenha por objetivo 
a oferta ou fornecimento de 
bens, serviços ou tratamento 
de dados de indivíduos, ou os 
dados tenham sido coletados 
aqui no Brasil.

Seu objetivo principal é a 
regulamentação da utilização 
de dados pessoais, que são 

caracterizados como direito 
fundamental relacionado à 
proteção da liberdade, pri-
vacidade e intimidade dos 
cidadãos, permitindo aos 
titulares das informações 
mais transparência e controle 
sobre a coleta e utilização de 
seus dados. Mas o que são, 
afinal, dados pessoais? 

O artigo 5º, inciso I, da 
LGPD considera como dados 
pessoais qualquer infor-
mação relacionada a pes-
soa natural identificada ou 
identificável, ou seja, toda 
a informação que tornar 
passível a identificação da 
pessoa, não se limitando a 
nome, sobrenome, apelido, 
idade, endereço residencial 
ou eletrônico, dados acadê-
micos, histórico de compras, 
dentre outros. Quanto ao 
tratamento de dados, pode-
mos identificar seu conceito 
no mesmo artigo 5º, inciso X, 
como toda operação realizada 
com dados pessoais, seja ela 
de coleta, acesso, reprodu-
ção, transmissão, avaliação, 
dentre outros. 

Para que o tratamento 
possa ocorrer é necessário 
que o titular da informação 
dê o consentimento para sua 
utilização, ou seja, nada mais 
é que o aceite dos usuários 
quanto ao tratamento de seus 
dados pessoais, podendo se 
dar através de concordância 
com os Termos ou Condições 
de Uso e as Políticas de Pri-
vacidade.

A punição prevista para 
aqueles que descumprirem 
a LGPD são severas e vão de 
uma simples advertência a 
multas que poderão chegar a 
até R$ 50 milhões por infra-
ção. Em poucas linhas, essas 
são questões basilares da 
LGPD, que, contudo, traz em 
si questões complexas, para 
as quais todas as empresas 
devem estar preparadas e se 
preocupar desde já, revendo 
políticas e procedimentos.

(*) - Sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável por Direito 

privado com foco em contratos, 
contencioso cível, arbitragem, 

imobiliário, família e sucessões 
(elisa.figueiredo@fflaw.com.br).

(**) - Advogado do FF Advogados, 
atua em Direito societário, mercado 

de capitais e governança corporativa 
(carolina.fiorin@fflaw.com.br).

Carolina Blanco Pirani Fiorin (*) e Elisa Junqueira (**)

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 10 de março de 20204 Negócios
Empresas 

&

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: BRUNO MARCEL SANDOLI FONSECA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 20/07/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Clodoaldo Sandoli Fonseca e de Marilda Soares. A 
pretendente: DÉBORA RIBEIRO STAVALE, estado civil solteira, profissão auditora, nascida 
nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (06/08/1991), residente e domiciliada no Jardim 
Helena, São Paulo - SP, filha de Pascoal Tadeu Batista Stavale e de Vanda Ribeiro Stavale.

O pretendente: ALEX SANDRO DE PAULA, estado civil divorciado, profissão operador 
de empilhadeira, nascido em Sorocaba - SP, no dia 18/04/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João de Paula e de Maria do Carmo Paula. A 
pretendente: SILVANA AMORIM DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Francisco Morato - SP, no dia (03/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Hildefonso de Lima e de Maria Izabel de Amorim.

O pretendente: THIAGO ASSIS MENEZES, estado civil solteiro, profissão analista de 
inteligencia de mercado, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Zenilton Duarte Me-
nezes e de Ronilcy Marques de Assis. A pretendente: GABRIELA NICINO DA COSTA, 
estado civil solteira, profissão publicitária, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
(23/03/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rogerio 
Inacio da Costa e de Carla Cecilia Nicino Costa.

O pretendente: wELLINGTON DE SOUZA COSTA, estado civil solteiro, profissão servidor 
público estadual, nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 18/12/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisquinho da Costa Santos e 
de Milene Pinheiro de Souza. A pretendente: NATÁLIA SILVA DE PONTES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia (18/05/1999), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Jorge de Pontes e de Juciene 
Ramos Silva de Pontes.

O pretendente: LUIZ CARLOS FRIGERIO, estado civil divorciado, profissão arquiteto, 
nascido em Santos - SP, no dia 09/12/1949, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Carlos Frigerio e de Diva Aguiar Frigerio. A pretendente: SUELI 
BOLOGNESE, estado civil viúva, profissão aposentada, nascida em Araraquara - SP, 
no dia (03/12/1962), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Bolognese e de Nair Zanetti Bolognese.

O pretendente: ENRIQUE PACHECO BISPO, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido 
nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 14/03/1990, residente e domiciliado no Brás, São 
Paulo - SP, filho de Dejailton Barbosa Bispo e de Maria Tereza Pacheco Bispo. A pretendente: 
FLÁVIA MENDES MONTERRUBIO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (07/06/1990), residente e domiciliada no Parque 
Paineiras, São Paulo - SP, filha de Rubens Mota Monterrubio e de Liliana Mendes Monterrubio.

O pretendente: GABRIEL PRADO BELTRAMINI, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
mecânico, nascido em Nova Iguaçu - RJ, no dia 12/09/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Beltrani Junior e de Cassia Regina Prado Beltrani. 
A pretendente: JULIA BARATELLA, estado civil solteira, profissão engenheira química, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (18/11/1993), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Cesar Baratella e de Ana Augusta Prado Montes.

O pretendente: JOÃO FERNANDES LEITE NETO, estado civil solteiro, profissão co-
merciante, nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 15/02/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Fernandes Leite Filho e de 
Maria Antonieta Teixeira Candido. A pretendente: CIBELE FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão analista de RH, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, 
no dia (02/04/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Luiz Malaquias dos Santos e de Eunice Ferreira da Silva.

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: MATHEUS DOS SANTOS COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/01/1996, consultor comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de João Joaquin da Costa e de Silvana dos Santos 
Lima; A pretendente: DAIANI FERREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 
27/12/1998, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de João Alves de Souza e de Valmira Ferreira de Jesus.

O pretendente: JOSIMAR EVANGELISTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/09/1986, auxiliar de produção, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Bispo dos Santos e de Elenildes Evangelista 
dos Santos; A pretendente: PALOMA PAULA ATANASIO, brasileira, solteira, nascida 
aos 10/12/1992, telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Sergio Atanasio e de Eva Maria Gomes Atanasio.

O pretendente: ROBSON DE ARAUJO LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/07/1987, 
barman, natural de Faxinal - PR, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Reginaldo de Araujo Lima e de Maria Zilda da Conceição; A pretendente: TAI-
RES DOS SANTOS ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 06/04/1991, assistente de 
recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Adielson dos Santos Alves e de Maria da Gloria dos Santos Alves.

O pretendente: RODRIGO MENDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/03/1993, operador de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Edson José da Silva e de Alexandra Mendes da 
Silva; A pretendente: DANIELA PATRICIA DE CARVALHO, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/06/2000, auxiliar de escritório, natural de Arcoverde - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gabriel Manoel de Carvalho e de Patricia Maria 
de Jesus Carvalho.

O pretendente: CESAR ALISSON CAMILO DIAS DA SILVA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 17/06/1988, montador de móveis, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Emidio Camilo da Silva e de Maria 
Aparecida Dias; A pretendente: SUELLEN FRANCISCO TRAVASSOS, brasileira, sol-
teira, nascida aos 11/07/1983, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Margarida Francisco Travassos.

O pretendente: VICTOR JUAN DE JESUS BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/04/1996, analista de PCP, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio Silva Barbosa e de Rosana de Jesus Silva 
Barbosa; A pretendente: GEISE GABRIELE SILVA DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 17/06/1997, estagiária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Genaro Gomes dos Santos e de Ana Fabiana da Silva.

O pretendente: MICHAEL FERREIRA SOTERO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/06/1990, técnico de lubrificante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Gomes Sotero e de Antonia Joel-
ma Ferreira; A pretendente: CALINCA RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, solteira, 
nascida aos 28/07/1994, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Pereira de Souza e de Silene Rodrigues Ribeiro.

O pretendente: ANDRE TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/06/1987, 
pedreiro, natural de Francisco Morato - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Gilvan Mizael da Silva e de Marilene Teixeira da Silva; A pretendente: 
DANIELLE MOREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 26/05/1993, do lar, 
natural de São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Francinete Moreira de Souza.

O pretendente: VAGNER DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/07/1993, padeiro, natural de Ibirataia - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Valmir Souza Silva e de Ilvaci Costa dos Santos; A pretendente: RO-
SELI DOS ANJOS MARINHO, brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1976, de serviços 
domésticos, natural de Jequié - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Aurino Arcanjo Marinho e de Adelia dos Anjos Marinho.

O pretendente: wAGNER RAFAEL DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/07/1993, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Dimas Wagner de Oliveira e de Rosalia dos Santos Oliveira; A 
pretendente: THAyNARA SOARES FARIAS, brasileira, solteira, nascida aos 04/12/1995, 
gerente de vendas, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Edna Soares Farias Oliveira.

O pretendente: ADILSON MATIAS ALVES JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/01/1993, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Adilson Matias Alves e de Cristiane Santiago dos Santos; A pre-
tendente: KARINA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 04/05/1989, gerente 
de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Damiana Maria da Silva.

O pretendente: JOSE HAMILTON MATHEUS BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/04/1997, fiscal de notas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Hamilton Crispim Barbosa e de Maria Aparecida 
Pereira Matheus; A pretendente: ELAINE CRISTINA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 28/06/1997, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Eliane Cristina da Silva.

O pretendente: DIEGO JOSE DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/07/1990, 
professor educação física, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Donizete José da Silva e de Denise de Paula Silva; A pretenden-
te: DANIELE SANTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 15/11/1994, psicóloga, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Erivaldo Evangelista da Silva e de Ana Paula dos Santos Silva.

O pretendente: ROBSON RODRIGUES SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/08/1985, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Otavo Santos Souza e de Deusdenia Rodrigues Souza; A preten-
dente: LUCILENE FERREIRA LEITE, brasileira, solteira, nascida aos 06/12/1974, do 
lar, natural de Feira Grande - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Severino Martins Ferreira e de Terezinha Leite da Silva.

O pretendente: DANIEL DE MOURA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/10/1995, cha-
peiro, natural de Caculé - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de Meirilane Barreto de Moura; A pretendente: JúLIA RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 26/03/1990, auxiliar de saladeira, natural do Distrito de Guaravera, 
Municipio Londrina - PR, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Josefa Osnaldina Ribeiro de Souza.

O pretendente: BRENDO ANJO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/08/1997, oficial de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pascoal Anjo dos Santos e de Luciane Luiza dos 
Santos; A pretendente: ELIANE SILVA PRESCILIANO, brasileira, solteira, nascida aos 
19/11/1997, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Jose Domingos Presciliano e de Lenilda Maria da Silva.

O pretendente: MELQUIZEDEQUE ALEXANDRE LIMA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 19/11/1987, analista administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Melquizedeque Cavalcante da Silva 
e de Maria Amara de Lima; A pretendente: AIRA KALIANE SILVA PIRES, brasileira, 
solteira, nascida aos 25/08/1988, técnica em enfermagem, natural de Itabuna - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Donato Pires e de 
Edna Mendes da Silva Pires.

O pretendente: JOÃO VICTOR SOUZA SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/07/1996, técnico de dedetizador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Ricardo Jesus Santana e de Ana Mary Nas-
cimento de Souza; A pretendente: CAROLAINE KEROLyN SOARES DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 06/04/1997, operador de caixa, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edvaldo Jose de Oliveira 
e de Sineide Soares de Lima.

O pretendente: PAULO AZEVEDO DE MELO JúNIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 16/08/1990, bancário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Azevedo de Melo e de Olga Maria Magalhães de 
Holanda; A pretendente: DRIELE PLENTZ DA SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/10/1989, engenheira eletricista, natural de Guaratinguetá - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jaime de Faria Ribeiro e de Ana 
Celi Plentz da Silva Ribeiro.

O pretendente: ERILSON RODRIGUES DE ARAUJO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 06/11/1966, assistente financeiro, natural de Recife - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Inaldo Rodrigues de Araujo e de Aurinete Cosme 
de Oliveira Araujo; A pretendente: ZELIA NUNES COELHO, brasileira, solteira, nascida 
aos 12/02/1973, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de João Nunes Coelho e de Rita Augusta Coelho.

O pretendente: THIAGO CARVALHO MOREIRA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 04/06/1988, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Isac Moreira dos Santos e de Clemilda das Dores 
Carvalho Fernandes; A pretendente: MARINA DE SOUZA NUNES, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 23/06/1986, massoterapeuta, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Francisco Nunes e de Aldaci 
Maria de Souza Nunes.

O pretendente: HENRIQUE FREITAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/05/1999, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Rosa da Silva e de Viviane Ferreira de 
Freitas; A pretendente: LORENA COSTA ALVES RODRIGUES, brasileira, solteira, 
nascida aos 18/07/2001, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edson Brito Rodrigues e de Edilene 
Costa Alves Rodrigues.

O pretendente: GABRIEL ANDRADE DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/04/1999, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Ivonildo Gomes da Silva e de Katia Andrade Concei-
ção; A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO, brasileira, solteira, 
nascida aos 20/09/1999, atendente, natural de Cafarnaum - BA, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Batista da Silva Nascimento e de 
Márcia Félix da Silva.

O pretendente: AUGUSTO JOSÉ AMANCIO FILHO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 10/06/1957, natural de Maringá - PR, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Augusto José Amancio e de Aurora Batista de Moura Amancio; A 
pretendente: MIRIAM CRUZ, brasileira, divorciada, nascida aos 28/07/1967, do lar, 
natural de Suzano - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Durvalino Cruz e de Efigenia da Silva Cruz.

O pretendente: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/04/1991, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Alves dos Santos e de Teodora da Ora Ribeiro; A preten-
dente: JÉSSICA MONTEIRO EVANGELISTA DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 14/02/1991, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geter Evangelista dos Santos e de 
Maria Cassilda Monteiro dos Santos.

O pretendente: LUíS HENRIQUE GOMES, brasileiro, divorciado, nascido aos 10/04/1970, 
guarda civil metropolitano, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Benedito Gomes e de Maria Alice Pretete; A pretendente: 
ROSEMEIRE XAVIER SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 17/05/1970, cozinheira, 
natural de Amélia Rodrigues - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Francisco Oliveira Silva e de Maria São Pedro Xavier Silva.

O pretendente: LUCAS BEZERRA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/03/2001, 
estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Denise Bezerra Gomes; A pretendente: SARA LARISSA MENDES 
CARVALHO, brasileira, solteira, nascida aos 29/11/2001, vendedora, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Cesar 
da Silva Carvalho e de Maria Luiza Mendes Carvalho.

O pretendente: HILTON TAKESHI IVAMOTO LEITE, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 15/02/1993, auxiliar de vendas, natural de Hamamatsu, Provincia de Shizuoka, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Wagner Ivamoto Leite 
e de Tomoko Nozoe Ivamoto Leite; A pretendente: TAMIRES PIRES MIRANDA, 
brasileira, solteira, nascida aos 11/11/1991, enfermeira, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Magela Miranda 
e de Eliana Pires Miranda.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA NETO SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (25/09/1990), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Jose dos Santos 
e de Sorroriza de Oliveira Santos. A pretendente: AMANDA NEVES DALMASO, estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Osasco, SP, no dia (06/07/1988), 
residente e domiciliada em Osasco, SP, filha de Carlos Alberto Dalmaso e de Rosângela 
Teresinha Neves Dalmaso.

O pretendente: ROBSON JOSÉ ALECRIM DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em Pirapora, MG, no dia (13/04/1976), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Adão da Silva e de Lucilia Alecrim da Silva. A 
pretendente: MARIA ANTONIA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Simplício Mendes, PI, no dia (20/02/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria da Conceição Sousa.

O pretendente: MARCUS VíNICIUS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 
guarda civil municipal, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (06/03/1991), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marilene Rita de 
Jesus. A pretendente: PRISCILA COSTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
educadora física, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (27/08/1984), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Caitano da Silva e de 
Preciosa Maria Costa da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
ajudante de motorista, nascido em Ipirá, BA, no dia (14/08/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Fernandes da Silva e de Maria Ferreira da 
Silva. A pretendente: CRISTIANE BENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
analista de logística, nascida nesta Capital, SP, no dia (02/11/1984), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Bento dos Santos e de Maria Neuza 
Rodrigues da Silva Santos.

O pretendente: APARECIDO PEDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de limpeza, nascido em Taquarana, AL, no dia (22/05/1973), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Cupertino dos Santos e 
de Maria Narciso dos Santos. A pretendente: JOSEFA CÂNDIDO SANTOS, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (25/04/1972), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cândido Filho e 
de Luzia Vieira dos Santos.

O pretendente: LEANDRO ALMEIDA COSTA, estado civil solteiro, profissão analista 
de técnologia da informação, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (04/01/1996), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Oliveira Costa e 
de Francineide Carolina Almeida. A pretendente: NAARA SILVA NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em Caieiras, SP, no dia (15/07/1998), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Honorato do Nascimento e de 
Rosilene Domingos da Silva Nascimento.

O pretendente: CARLOS ALMEIDA DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão 
policial militar, nascido nesta Capital, SP, no dia (31/03/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ronaldo de França e de Noelia Almeida 
de França. A pretendente: MARILIA DEL MORO COCUZZA, estado civil solteira, 
profissão empresária, nascida nesta Capital, SP, no dia (25/05/1989), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Roque Cocuzza e de Rosana 
Del Moro Cocuzza.

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

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

O pretendente: GUSTAVO PELLICCI, estado civil solteiro, profissão inspetor técnico, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (04/04/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonino Pellicci e de Silvânia Dolfini Pellicci. A preten-
dente: MARIANA CRISTINA VILAS BÔAS, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (30/09/1983), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Batista Vilas Bôas e de Roseli de Fátima Silva.

O pretendente: EúDES VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão desempregado, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (06/11/1998), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jairo Vieira da Silva e de Glaucia Maria Santos da Silva. A pretendente: 
RAPHAELA CORREIA SANTANA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (04/11/2001), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nicodemos Pereira Santana e de Ediene Chaves Correia.

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: CELSO APARECIDO BUENO FILHO, profissão: relações públicas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Atibaia - SP, data-nascimento: 23/09/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Celso Aparecido Bueno e de Irene Braga. 
O pretendente: ENIO MOHAMEDDE COSTA RICANELO, profissão: jornalista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Joanópolis - SP, data-nascimento: 17/03/1998, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Enio Ricanelo e de Silvia Maria da Costa 
Ricanelo. R$ 13,45

O pretendente: LUCAS SENE RODRIGUES, profissão: advogado, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Clausner Rodrigues e de Maria Catarina Sene Rodrigues. 
A pretendente: SENHÔRINHA APARECIDA DA SILVA, profissão: auxiliar de loja, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Grão Mogol - MG, data-nascimento: 01/03/1980, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Senhorinho Pereira da Silva e de Oriva 
Caetano da Silva. R$ 13,45

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Questões emergentes 
de nossa democracia

Que a democracia 
representativa está em 
crise, aqui e alhures, 
não há como duvidar

O tema tem sido recor-
rente na mídia e nos 
trabalhos da Acade-

mia. Para amparar a tese, ora 
recorre-se aos mecanismos 
tradicionais da política, cuja 
deterioração se acelerou no 
final da década de 80, com 
a queda do Muro de Berlim; 
ora se pinça a lição de Nor-
berto Bobbio, que lembra as 
promessas não cumpridas 
pela democracia.

Na primeira leva, mostra-se 
a derrocada das ferramentas 
clássicas da política, como a 
crise das ideologias, a pasteu-
rização dos partidos políticos, 
o declínio dos Parlamentos, o 
arrefecimento das oposições, 
a desmotivação das bases 
eleitorais, a exacerbação do 
presidencialismo, com seu 
sistema perverso de coop-
tação, entre outros fatores. 
Em contraponto, criam-se 
novos polos de poder, como 
as entidades de intermedia-
ção social.

Na segunda vertente, a do 
filósofo italiano, descrevem-
-se as falhas dos sistemas 
democráticos, que prome-
teram eliminar o poder in-
visível, mas têm fracassado; 
dar um fim às oligarquias, 
proporcionar transparência 
aos governos e expandir os 
valores da cidadania, a partir 
da elevação dos níveis edu-
cacionais. Em seu livro O Fu-
turo da Democracia, Bobbio 
descreve amplo cenário dos 
horizontes democráticos.

É evidente que, a cada ciclo 
histórico, novos ingredientes 
são acrescidos às planilhas 
que tratam da crise da de-
mocracia. Por isso, quando 
se planeja algum evento 
sob a chancela de “crise” 
na contemporaneidade das 
Nações democráticas, deve-
-se entender que as pautas 
a serem debatidas tratam 
de questões emergentes, 
algumas de caráter pontual, 
outras agravadas pela cultura 
política que integram a iden-
tidade do país em questão.  

Vejamos, por exemplo, dois 
temas que estão na nossa 
ordem do dia: a politização 
das Forças Armadas e a “mi-
licialização” das Polícias Mili-
tares. Assuntos que expõem 
a índole militar-autoritária do 
nosso presidente. De pronto, 
líderes desses dois contin-
gentes poderão refutar: “não 
ocorre isso”. Trata-se de 
exagero por parte de jorna-
listas, políticos e analistas. Os 
temas até podem contemplar 
uma dose de exagero. Mas a 
quadra que estamos vivendo 
sugere que eles ameaçam os 
horizontes democráticos. 
Daí necessidade de abrir o 
debate.

A politização das Forças 
Armadas leva em conta o 
circulo  de generais convo-
cados para estar ao lado do 
presidente da República. Há 
duas visões sobre o tema: 

uma, integrada pelos parti-
cipantes da roda, nega pe-
remptoriamente a incursão 
das FAs na política. A não 
ser que seus integrantes o 
façam pela via partidária. 
Coisa que, aliás, se observou 
na eleição de militares em 
2018.  Outra ala, ancorada 
no profissionalismo, defen-
de militares da ativa fora da 
política e atuando de acordo 
com a letra constitucional. O 
comandante do Exército, ge-
neral Edson Pujol, lideraria 
essa linha.

Já quem passa para a 
reserva assume o papel de 
civil, e assim devem ser 
considerados os generais 
aposentados que formam o 
“núcleo duro do governo”. 
Mas o fato é que, de pijama 
ou sem, o número de generais 
convocados pelo presidente 
para lhe dar ajuda no Palácio 
do Planalto chama a atenção. 
São vistos como a força dos 
quartéis, sob a imagem de 
que constroem uma fortaleza 
de defesa presidencial. Esse 
traço exerce temor junto à 
parcela da sociedade e da 
esfera política.

A índole militar do pre-
sidente acaba funcionando 
como bastião contra even-
tuais ameaças externas. 
Quanto à milicialização das 
PMS, a inferência negativa 
é até maior, na esteira do 
que se passou no Ceará. 
Teria havido ali um “motim”?  
Policial pode fazer greve? 
Por indução, entende-se 
que os “amotinados”, sob a 
bandeira de melhores salá-
rios, poderiam se multiplicar 
país afora. 

Lembre-se que o termo 
“milícia” é empregado com 
certa malícia (sem troca-
dilho) para designar ban-
didagem, certamente com 
a intenção de interligar as 
milícias no Rio de Janeiro 
(e figuras ligadas à família 
Bolsonaro) com os quadros 
policiais nos Estados. Ao 
fundo, a lembrança de que 
a vida política do presidente 
Jair começou com a defesa 
de aumento de soldos para 
seus colegas. 

Em suma, os dois temas 
são banhados pelas águas da 
polarização que toma conta 
do país. Sua inserção nos 
foros de discussão se justifi-
ca, até para que se dissipem 
dúvidas sobre intenções de 
duas forças que entram na 
lupa social.

O Instituto Brasil Mais Plu-
ral, formado por cientistas 
políticos, jornalistas, juristas 
e advogados, economistas, 
pessoas de denso pensa-
mento, prepara para início 
de maio, em parceria com o 
CIEE - Centro de Integração 
Empresa-Escola, um semi-
nário em São Paulo sobre os 
fenômenos que pairam sobre 
nossa democracia. 

É hora de discuti-los à luz 
do bom senso.

(*) - Jornalista, é professor titular da 
USP, consultor político 

e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 10 de março de 2020 5

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003931-12. 2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Maab Transportes e Servicos Ltda, CNPJ 13.417.872/0001-00,que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., alegando a inadimplência dos réus referente as faturas de nº 142772541 datada 
25/03/2014 no valor de R$ 4.841,09, 145839424 datada 25/04/2014 no valor de R$ 4.222,94 e 
168034504 datada 25/11/2014 no valor de R$ 218,32, totalizando o débito de R$ 20.492,43. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de 
honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam 
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os 
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 01.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de 
Fiação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 01 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Rua Cesário Alvim, 
498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 06 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

Cia. Natal-Empreendimentos, Participações, Indústria e Co-
mércio - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061 
- Convocação Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
02.04.20 - Ficam convocados os senhores acionistas da Cia. Natal 
- Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio a se re-
unirem em assembleia geral ordinária, no dia 02 de abril de 2020, 
às 10:00hs, na sede social na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 
2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros as-
suntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas 
na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere 
o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 09 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0077261-71. 2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Karina de Souza e Silva, CPF Nº 037.301.679-44, que União 
Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.294,78, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de dezembro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1104039-32. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Indaiatuba, Estado de SP, Dr(a). Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mário César Jales da Silva, Brasileiro, Aposentado, CPF 
250.598.218-03, com endereço à Rua Herminio de Mello, 614/596, Distrito Industrial Domingos 
Giomi, CEP 13347-330, Indaiatuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que o réu 
adquiriu o lote 12 da quadra AJ do loteamento Ninho Vrde II, estando inadimplente com as taxas de 
conservação e contribuições ao fundo de melhoramentos, no valor de e R$ 2.627,47 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012008-78. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Valdomiro Ferreira da Silva, RG nº 11117756, CPF nº 054.119.758-40, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
3.923,79 referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 05, da Quadra AP, do 
Loteamento Ninho Verde - Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II - Eco Residence). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 11/02/2020.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0080529-36. 2019.8.26.0100 A MM. Juíza de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra.Carolina de Figueiredo Dorlhiac    
Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reuben Sebag, CPF 903.219.288-49, que Momentum 
Empre endimentos Imobiliários Ltda ajuizou-lhe ação de Cumprimento de Sentença, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
28.643,12 (11/11/19), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10 % (art. 513, 
§2º, IV, do CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009049-65. 2016.8.26.0009 A MMª. Juiza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Drª. Claudia Sarmento 
Monteleone, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Geraldo da Silva, RG 6.102.055, CPF 
492.869.008-72 e Roseli Cerline Da Silva, RG 14.804.284, CPF 124.589.918-07, que lhes foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, visando a cobrança do valor de R$ 14.000,20, referente às taxas de conservação 
do lote 10 da Quadra DL do loteamento Terras de Sta Cristina IV, que deixaram de ser pagas de 
10/2006 a 08/2016. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

HOTEL MAJESTIC S/A
CNPJ - 43.121.946/0001-19 

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação 
São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se 
realizarão no dia 18 de Abril de 2020, às 10:30 horas, na sede social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta 
cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Ordinária a) prestação de 
contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) destinação do lucro líquido do exercício findo e distribuição de 
dividendos; c) eleição dos membros da Diretoria e fixação das respectivas remunerações; d) assuntos gerais. 
II - Extraordinária a) exame e deliberações a respeito da proposta da Diretoria para elevação do capital social, 
mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital 
social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2019. 
Águas de Lindóia, 05 de Março de 2.020. José Artur Bernardi - Diretor Presidente.             (10, 11 e 12/03/2020)

Coronavírus e 
petróleo derrubam 
bolsas na Europa

A epidemia do novo corona-
vírus e a disputa entre Arábia 
Saudita e Rússia sobre o preço 
do petróleo montaram um 
cenário caótico no mercado 
financeiro ontem (9). Em 
Hong Kong, o índice Hang Seng 
fechou o pregão com queda 
de 4,23%, perdendo 1.106,21 
pontos e chegando a 25.040,46. 
Já a Bolsa de Milão lidera entre 
os piores desempenhos na 
Europa, com desvalorização de 
9,87%, em função das restri-
ções impostas pelo governo na 
Lombardia e em 14 províncias 
de outras quatro regiões. 

As áreas afetadas formam um 
dos principais polos industriais 
da Itália, que já contabiliza 
7.375 casos do novo corona-
vírus (Sars-CoV-2), com 366 
mortes. O desempenho nega-
tivo do FTSE MIB é puxado 
pelas empresas petrolíferas 
Saipem (-19%) e ENI (-16%), 
também em função da decisão 
da Arábia Saudita de reduzir 
seus preços de exportação da 
commodity em 10%. 

A medida é uma retaliação à 
Rússia, que se negou a fechar 
um acordo com a Opep para 
reduzir a produção e conter 
a queda dos preços por causa 
da epidemia de coronavírus. 
As tensões também provocam 
quedas nas bolsas de Londres 
(-6,13%), Paris (-6,97%) e 
Frankfurt (-6,62%). A epide-
mia de coronavírus já contami-
nou mais de 110 mil pessoas ao 
redor do mundo e matou quase 
4 mil (ANSA).
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oA Serasa Experian foi 

a parceira escolhida pelo 
Grupo Mueller, reconhe-
cido internacionalmente 
pelo amplo portfólio de 
produtos para cozinha e 
lavanderia, para reformu-
lar o seu processos de con-
cessão de crédito, aumen-
tando em 15% as vendas 
pulverizadas, ao mesmo 
tempo em que reduziu a 
inadimplência em 50%. 
A plataforma de decisão 
utilizada foi o Gestor de 
Crédito, que automatizou 
até 70% das etapas de 
análise de crédito e trouxe 
mais performance para os 
analistas da empresa.

A implementação da 
solução ocorreu em 2016 
e, no ano seguinte, foi 
adotada uma consultoria 
completa para readequar 
as políticas internas à 
necessidade de atender 
demandas de diferentes 
negócios do grupo, com 
mudanças de perfil dos 
clientes. Foi este projeto 
que permitiu o crescimen-
to das vendas pulverizadas 
feitas por lojistas menores 
em regiões onde as gran-
des redes não chegam.

"Com apoio da Serasa 
Experian, criamos uma 
sinergia entre as áreas 

Por isso, é essencial que 
os profissionais conti-
nuem se atualizando 

e focando em desenvolver 
novas capacidades, que vão 
além das habilidades cog-
nitivas. Pensando nisso, a 
HSM University elencou as 
principais características de 
cada área e como os profis-
sionais devem se preparar 
para o futuro.   
 1. Gestor de inovação 

- A principal função 
desse profissional é 
empreender dentro do 
ambiente corporativo, 
usando suas ideias ino-
vadoras para garantir 
resultados melhores 
para o negócio. Quem 
se forma nessa área 
também está apto para 
fazer não apenas uma 
gestão de pessoas, mas 
também uma gestão 
emocional dos lidera-
dos. Esse profissional 
terá uma média salarial 
de R$ 16 mil.

 2. Cientista de dados - 
Empresas data driven 
são o futuro do merca-
do de trabalho. O uso 
massivo de redes sociais 
e de outras ferramen-
tas da internet, como 
as próprias buscas no 

Os profissionais devem se atualizar e focar em desenvolver novas 
capacidades, que vão além das habilidades cognitivas.
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Como se preparar para 
as profissões do futuro?
Com as mudanças significativas do mercado de trabalho e a tecnologia influenciando cada vez mais 
o ambiente corporativo, muito tem se falado sobre a transformação das carreiras, influenciada 
principalmente pela tecnologia

ainda existem alguns 
desafios a serem con-
tornados. Um deles 
consiste em crimes 
cibernéticos, fraudes, 
espionagens, invasões 
a servidores ou máqui-
nas e assim por diante. 
Enquanto os desen-
volvedores buscam 
maneiras de proteger 
esses sistemas, o perito 
forense digital vai em 
busca de respostas.

Esse profissional, que deve 
ter inglês fluente e muito 
conhecimento tecnológico, 
pode receber até R$ 20 mil 
por mês. Reconhecer pa-
drões e ter persistência são 
competências presentes no 
perfil do perito forense, cuja 
função é rastrear minuciosa-
mente as ocorrências citadas 
acima.

“Independentemente da 
área escolhida o mais im-
portante é que os profis-
sionais estejam abertos às 
mudanças em um cenário 
disruptivo, entendendo o 
timing das transformações 
combinado ao autoconhe-
cimento e a constante reci-
clagem educacional”, finaliza 
o coordenador e supervisor 
acadêmico da HSM Univer-
sity Paulo Lira (AI/HSMU).

Google, tem propor-
cionado um grande 
volume de dados para os 
negócios. Diante desse 
cenário, é necessário 
incorporar profissionais 
que saibam transfor-
mar essas informações 
em insights decisivos 
para as organizações. 
Como consequência, 
é possível otimizar os 
serviços e produtos 
para que atendam me-
lhor às necessidades 
dos consumidores. A 
remuneração média dos 
cientistas de dados é de 
R$ 7 mil. 

 3. Advogado de prote-
ção de dados - Além 
dos cientistas de da-

dos, as empresas vão 
precisar também de 
advogados que lidem 
com a proteção dessas 
informações. Muito 
dessa nova forma de 
enxergar os dados de 
internet se dá graças à 
Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), 
que entra em vigor 
em agosto de 2020. 
Existem companhias 
que pagam até R$ 50 
mil para advogados de 
proteção de dados.

 4. Perito forense vir-
tual - Ainda que a in-
ternet seja um espaço 
de prosperidade tanto 
para negócios quan-
to para profissionais, 

Serasa Experian ajuda Grupo 
Mueller a reduzir a inadimplência

melhor análise de crédito, 
os limites ofertados cres-
ceram simultaneamente à 
segurança na tomada de 
decisão, resultando em 
mais clientes e ganhos de 
produtividade.

"Juntos, desenvolvemos 
não apenas uma política 
de crédito, mas várias 
políticas para diferentes 
públicos a fim de reduzir 
os riscos de inadimplência 
e expandir as linhas dis-
poníveis. Afinal, a Mueller 
passou de uma grande 
concentração do volume 
de vendas em grandes 
players para um cenário 
pulverizado, vendendo 
para clientes com ticket 
médio menor", explica o 
Diretor de Plataformas 
de Decisão da Serasa, 
Eduardo Castro (AI/Se-
rasaExperian).

comercial e financeira, em 
linha com as diretrizes do 
grupo, levando em conta as 
necessidades e argumentos 
dos dois lados. Com isso, 
as decisões passaram a ser 
mais bem compreendidas 
e respeitadas por todos, 
pois os critérios são muito 
confiáveis", afirma o geren-
te financeiro da Mueller, 
Marcio Casagrande. “Além 
disso, tivemos uma redução 
significativa dos prejuízos 
com perdas efetivas, o que 
refletiu positivamente no 
nosso negócio”, finaliza.

A Mueller expandiu seus 
negócios principalmente 
para as regiões Nordeste 
e Centro-oeste, apostando 
na proximidade com o lo-
jista empreendedor, “que 
se tornará um grande par-
ceiro ao longo do tempo”, 
explica Casagrande. Com a 

Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A., para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada às 9h30, do dia 06.04.2020, no escritório da Companhia localizado na 
Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
(ii) deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2019. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 10 de março de 20206

Empreender já não é uma tarefa muito fácil 
e abrir o próprio negócio sendo mulher, 
é mais difícil ainda. Mesmo enfrentando 

muitas barreiras, o número de mulheres que 
têm se lançado a frente de negócios é cada vez 
maior, especialmente no setor de franquias. 

1De Policial Militar para CEO de 
grande rede de esmalteria

Kelly Nogueira, era Policial Militar, quando 
decidiu dar uma guinada em sua vida profissional. 
Após 12 anos na profissão, ela decidiu abandonar 
a carreira, apesar de amá-la, mas a mesma era 
muito arriscada para a baixa remuneração que 
recebia. Após muita pesquisa, decidiu fundar 
o Espaço Nails by Kelly Nogueira, em 2015. A 
principio um quiosque no Shopping Metrô Ita-
quera, na Zona Leste de São Paulo. Após 2 anos, 
ela migrou para uma loja do mesmo Shopping. 
Hoje são 7 unidades próprias e uma franqueada.

O Espaço Nails, oferece serviços de estética 
para as unhas, mudando assim a autoestima de 
suas clientes. “Não vendo apenas serviços, vendo 
transformações, autoestima. Eu empodero as mu-
lheres que passam pelas minhas lojas” declaram 
Kelly Nogueira, CEO da marca, que tem planos 
de ampliar a sua marca, vendendo mais de 20 franquias em 2020. 
Coragem, determinação, superação, ousadia e muito trabalho 
resumem as trajetórias dessas empresárias que são exemplo do 
poder feminino, onde intuição e inteligência caminham lado a lado.

2Irmãs ex-bancárias compartilham 
franquia da Seguralta 

Ex-bancárias há mais de 7 anos, Adriane e Cristiane, sempre 
sonharam com o negócio próprio, para assim realizar um aten-
dimento com os clientes da melhor maneira e nos padrões que 
elas estabelecessem. Apesar de estarem com as carreiras em 
ascensões no banco em que trabalhavam, decidiram que era o 
momento de iniciarem o próprio projeto. 

Após um ano e meio de pesquisa sobre o projeto que mais se 
encaixava nos seus planos, elas conheceram a Seguralta. Todo o 
suporte e solidez que eles ofereciam, seria o diferencial para uma 

nova franquia, competindo diretamente com as outras corretoras 
de seguro da cidade. 

“A franquia mudou muitas coisas em nossas vidas, crescemos 
como profissionais, e como pessoas. Nos proporcionou uma me-
lhor qualidade de vida. Com a Seguralta estamos mais próximas 
de nossa família e trabalhando mais realizadas” afirma Adriane 
Parente, diretora da franquia. A meta agora é fortalecer a marca 
para os seus clientes em Ibiúna, onde ela está instalada. 

3De quatro empresas falidas para o 
sucesso da rede de ensino SuperGeeks

Vanessa fundou a SuperGeeks junto com seu esposo, Marco 
Giroto. A rede surgiu quando eles moravam no Vale do Silício 
(EUA) e perceberam que escolas, empresas e políticos americanos 
estavam se mobilizando para ensinar Ciência da Computação para 
crianças e adolescentes. Ela então uniu sua ampla experiência 

em lecionar com a expertise do 
marido em programação, para 
juntos fundarem a primeira es-
cola de Programação e Robótica 
para crianças e adolescentes 
do Brasil.

Hoje a rede conta com mais 
de 5 mil alunos. São crianças a 
partir dos cinco anos de idade 
que fazem cursos para aprender 
ciência da computação. “Que-
remos revolucionar a educação 
no Brasil, levando ensino de 
tecnologia de qualidade. Acre-
dito que somente por meio da 
educação é que nos tornaremos 
uma grande nação”.

Ela e seu esposo já esti-
veram à frente de quatro 
empresas. Entre elas está 
uma de áudio livro, de publi-
cidade em livros eletrônicos 
e uma de “boneca inflável” 
para cachorros. “Foi Vanessa 
quem me ajudou a “manter os 

SEMANA DA MULHER

CONHEçA 
HIStóRIAS DE 
EMPREENDEDORAS 
qUE fAzEM 
SUCESSO NO 
MUNDO DAS 
fRANqUIAS

Segundo o Sebrae, no Brasil, 24 milhões de mulheres empreendem no país, em comparação 
a 28 milhões de homens. Já no franchising, a força feminina representa 48% dos 

franqueados, sendo que, destes, 34% são em cargos de liderança, segundo 
dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Kelly Nogueira

Adriane e Cristiane

Vanessa Ban

pés no chão” e colocar minhas idealizações 
em prática, e, claro, com o sucesso da Super-
Geeks”, conta Marco. E mesmo sendo sócia 
de uma rede com mais 60 unidades, Vanessa 
ainda tem tempo para a maternidade: ela e 
Giroto tem uma filha juntos.

  4focando em sustentabilidade, 
ela reinventou o brechó infantil

Giovanna Domiciano é diretora de operações 
da Arena Baby, empresa revolucionária de 
brechó que trabalha com produtos seminovos 
e novos para bebês na faixa etária de RN (0 
meses) até 3 anos. O diferencial do negócio é 
que o consumidor pode trazer os produtos que 
não utiliza mais. “Acredito que empreendendo 
eu consiga fazer a diferença, seja na vida de 
alguém, na minha comunidade ou no meu país. 
Nunca tive vontade de ser mais uma, de seguir 
a “boiada” como falam. 

Não julgo quem faça isso, mas não me via 
assim e aprendi muito disso com o meu irmão e 
também sócio, que sempre me inspirou a seguir 
nesse caminho e segue junto. Ainda não tive 
nenhum tipo de situação desagradável por ser 
mulher e acredito que nós estamos tendo muito 

mais reconhecimento e respeito no mercado hoje em dia do que 
antes”, afirma Giovanna. 

5De professora para dona de uma rede de 
cursos de gastronomia

Um dos casos de sucesso no mundo das franquias é o de 
Lucilaine Lima, sócia fundadora do Instituto Gourmet. A 
ideia de criar o Instituto Gourmet surgiu em 2010, em Serra 
no Espírito Santo, quando Lucilaine, formada em biologia, 
resolveu trocar as aulas que dava para estudantes do ensino 
médio para investir em vendas de doces caseiros para poder 
ficar mais perto de seu filho. 

Após trabalhar por quase 7 anos com venda de bem casados 
ela idealizou a criação do Instituto: “costumo dizer que idealizei 
o curso com 7 anos em 1, pois com tudo que errei, pude facilitar 
para o aluno nos módulos do curso, pensando em tornar o aluno 
um empreendedor e gestor, maior dificuldade hoje em dia”.

Hoje o Instituto Gourmet é a maior rede de ensino em gastro-
nomia do país, possui mais de 100 unidades comercializadas e 
no último ano faturou R$45 milhões. “Minha história é refletida 
em tudo o que eu busco; sou a mãe, dona de casa e a esposa que 
quer ficar em casa e trabalhar perto da família, gerenciar seu 
tempo e ganhar seu dinheiro”, finaliza.

Fonte e mais informações: (www.luckycom.com.br).

Lucilaine Lima

PE
G

N
/G

lo
bo

w
w

w
.lu

ck
yc

om
.c

om
.b

r

w
w

w
.lu

ck
yc

om
.c

om
.b

r

www.luckycom.com.br




