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MP 936: suspensão ou 
redução da jornada de 
trabalho e estabilidade

Por Eduardo Moisés

Contábil
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São tempos arriscados para quem administra um negócio. Manter a 
contabilidade em dia é essencial para diagnosticar a saúde da empresa 
e também facilita a solicitação de empréstimos – por vezes, necessários 
para manter a equipe de funcionários, investir em novos produtos 
mediante a crise, ou quitar dívidas com fornecedores. Antes mesmo 
da pandemia, a contabilidade já vinha percebendo a importância de 
estar inserida em uma cultura digital.   

Contabilidade e gestão pós-pandemia

Após semanas trabalhando em casa, 73,8% das empresas pretendem 
instituir o home-office como prática definitiva no Brasil após a pande-
mia do Coronavírus, de acordo com estudo realizado pela consultoria 
Cushman e Wakefield, e que através da revista EXAME, ouviu 122 
executivos de multinacionais que atuam no país. Isto se explica pela 
avaliação favorável à pratica; para 25,4% dos entrevistados a experiên-
cia do trabalho remoto é totalmente positiva, enquanto para 59% há 
mais pontos positivos do que negativos.   

Instituir o home-office após a pandemia
Diante da pandemia do novo Coronavírus, as empresas, mais do que 

nunca, precisam acelerar suas estratégias para digitalizar as operações 
e processos de negócios. Pesquisas realizadas neste período, por 
exemplo, indicam que as companhias que já conseguiram estabelecer 
uma fonte única e confiável de dados estão reagindo melhor à reali-
dade imposta pela Covid-19. O que elas têm de diferente é a chance 
de evitar que registros confusos, originados de fontes não verificadas, 
ou que a falta de dados fundamentais possam levar a decisões mal 
informadas, tornando as organizações despreparadas para retornar 
às operações normais.   

Virtualização de dados pode ajudar

Freepik

Negócios em Pauta

Auxílio Emergencial nos Correios
O Ministério da Cidadania e os Correios firmaram uma 

parceria para atender à população mais vulnerável, sem 
acesso a meios digitais, que ainda não conseguiu solicitar 
o Auxílio Emergencial. As mais de seis mil agências da 
empresa, presente em todos os municípios do país, já es-
tão habilitadas a fazer o cadastramento de quem precisa 
do benefício. A expectativa é realizar até 27 milhões de 
atendimentos. A população sem acesso aos meios digitais 
terá o cadastro feito gratuitamente por funcionários dos 
Correios.    Leia a coluna completa na página 3
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News@tI

Webinars gratuitos sobre infraestrutura de 
redes e gerenciamento centralizado na nuvem

@A CommScope anuncia a disponibilidade de novos 
webinars gratuitos. Entre os temas abordados estarão 

Novidades e tendências em infraestrutura para cabeamen-
to, Wi-Fi e networking, que tem como palestrantes Lúcio 
Fernando Marques, gerente de contas da CommScope para 
infraestrutura física de TI, e Gustavo Barros, gerente de 
contas da CommScope RUCKUS para a área de enterprise. 
O evento acontece hoje (10), às 11 horas. Disponível em 
https://bit.ly/2XKd0yX. Já no dia 24 deste mês, às 11 horas, 
entra no ar o seminário online CLOUDPATH, autenticação 
e BYOD de forma simples e fácil. Para se registrar, clique 
em https://bit.ly/2UryU84.   Leia a coluna  completa na 
página 2

Freepik

A pandemia mudou 
completamente a forma 
como vivemos e já nos 
acostumamos com o 
chamado ‘novo normal’

Para quem já trabalhava por 
conta ou se viu forçado a 

começar um business próprio 
para driblar o desemprego, 
apostar no marketing é uma 
saída para manter o negócio 
vivo e vender mais. Mas esque-
ça aquelas campanhas super 
caras, a ao³, empresa de gestão 
na nuvem, listou três dicas para 
empreendedores aplicarem 
desde já, sem gastar nada. 

Entenda a necessidade do 
seu cliente - É importante 
evoluir o seu negócio a partir do 
que o seus clientes precisam e 
não das necessidades que você 
imagina. Na pandemia, quem 
tem isso claro, está vendendo 
mais. Por exemplo, os restau-
rantes correram para adaptar 
as atividades ao delivery, mas 
não adianta apenas entregar 
o almoço, muitas vezes o con-
sumidor é uma família com 
filhos que não tem tempo para 
cozinhar, inclusive no final de 
semana. 

Ou seja, vai ser mais certeiro 
você incluir comida congelada 
no cardápio e na sexta-feira 
levar além do almoço, o prato 
para o sábado e domingo, do 
que criar mais uma opção de 
salada. Mas como saber o que 
ele precisa? Estando próximo! 
Dá olhada na próxima dica. 

Aproxime-se do seu 
público - Mesmo distante 

Marketing para empreendedores: 
três dicas para alavancar as vendas
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fisicamente, esse 
momento exige que 
você esteja ainda 
mais perto do seu 
cliente. E não pre-
cisa comprar um 
CRM ou contra-
tar um profissio-
nal para isso. Seja 
você o profissional 
de relacionamento 
da sua empresa. 
Crie formas para 
conversar mais 
com quem com-
pra da sua marca 
e aproveite todos 
os momentos de 
interação para en-
tender quais são 
as necessidades do 
seu público. 

Ter essa relação 
mais próxima pos-
sibilita expandir 
a sua oferta com 
o consumidor e 
ao mesmo tempo 
entender o que ele 
precisa. O que isso 
significa? Voltando 

dos amigos, familiares e de 
outras pessoas na hora de com-
prar um produtos e/ou serviço. 
Para quem está começando, 
uma boa estratégia para con-
quistar clientes promotores da 
sua marca é acionar a sua rede 
de contatos. 

Lembra do restaurante? Para 
melhorar a sua pontuação em 
um aplicativo de entregas, o 
dono enviou uma prato especial 
para os 20 amigos mais próxi-
mos. Como contrapartida, ele 
pediu para que eles avaliassem 
o local no app. Depois disso, o 
seu amigo João, que amou o 
mimo, recomendou o restau-
rante para seu vizinho, esse 
por sua vez adorou a comida e 
resolveu indicar no grupo do 
condomínio. 

Pronto! Começou um ciclo de 
indicações que se convertem 
em vendas. Ah ele também 
criou uma promoção - deu de 
brinde uma caixa de briga-
deiros especiais - para quem 
indica um amigo. Sem gastar 
praticamente nada, foi possí-
vel gerar mais vendas e ainda 
ganhar melhorar a reputação. 

"O empreendedor está vivendo 
um momento desafiador, mas 
mesmo quem tem um pequeno 
negócio ou trabalha por conta 
pode colocar em prática ações de 
marketing simples para aumen-
tar as vendas. É possível fazer 
mais com menos, porém exige 
olhar de verdade para o cliente 
e pensar nas suas necessidades", 
afirma Osvaldo Meneghel, dire-
tor de marketing da ao³. 

Fonte e mais informações: 
(www.ao3.io).

O empreendedor 
está vivendo 
um momento 
desafiador, 
mas mesmo 
quem tem um 
pequeno negócio 
ou trabalha 
por conta pode 
colocar em 
prática ações 
de marketing 
simples para 
aumentar as 
vendas. É possível 
fazer mais com 
menos, porém 
exige olhar de 
verdade para 
o cliente e 
pensar nas suas 
necessidades

ao restaurante, 
pelo Whatsapp o 
dono notou que 
40% dos clien-
tes fazem pedi-
dos para mais de 
duas pessoas e 
sempre incluem 
pratos para crian-
ças. Pensando nis-
so, vale mesmo a 
pena criar aquela 
nova salada que 
mencionamos ou 
apostar cardápio 
de congelados se-
gue sendo uma 
boa estratégia? 

Aposte na sua 
rede de conta-
tos - O marke-
ting de recomen-
dação, o famoso 
boca a boca, é 
uma ferramen-
ta poderosíssima 
para aumentar as 
vendas. Diversas 
pesquisas indicam 
que o consumidor 
valoriza a opinião 

Denúncia em farmácias
Uma campanha vai incentivar as 

vítimas de violência doméstica a 
denunciarem agressões nas farmá-
cias. Pela campanha 'Sinal Vermelho 
contra a Violência Doméstica', lan-
çada hoje (10), basta mostrar um X 
vermelho na palma da mão para que 
o farmacêutico entenda tratar-se de 
uma denúncia e em seguida acione a 
polícia e encaminhe o acolhimento 
da vítima. A ação é voltada para as 
mulheres que têm dificuldade para 
prestar queixa de abusos, seja por 
vergonha ou por medo.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/132981/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-tendencias-em-contabilidade-e-gestao-para-o-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-virtualizacao-de-dados-pode-ajudar-as-empresas-no-cenario-atual/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/738-das-empresas-pretendem-instituir-o-home-office-apos-a-pandemia/
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Novo EPI reduz pela metade riscos 
de queimadura em trabalhadores

Um projeto pioneiro de segurança 
do trabalho desenvolvido pela 
Ajinomoto do Brasil conseguiu 

reduzir pela metade o risco de quei-
maduras em funcionários de todas as 
suas unidades do país. Com pesquisa, 
treinamento e desenvolvimento de 
um novo EPI (Equipamento de Pro-
teção Individual), a iniciativa não só 
aumentou a proteção e o conforto dos 
trabalhadores como reduziu custos da 
empresa.

O projeto foi reconhecido como a 
melhor iniciativa de proteção térmi-
ca de trabalhadores 
do país em 2019, ao 
conquistar o primeiro 
lugar da categoria do 
Prêmio DuPont de 
Saúde e Segurança 
do Trabalhador, a 
maior premiação do 
país em soluções para 
a prevenção de aci-
dentes no segmento 
industrial.

De acordo com Ca-
mila Siviero Pagani, 
gerente de Departa-
mento de Seguran-
ça do Trabalho da 
Ajinomoto do Brasil, 
o projeto que teve 
início em março de 
2018, foi coordenado 
pelo Departamento 
de Segurança, e in-
cluiu funcionários de 
manutenção elétrica 
na fábrica da empresa em Limeira 
(SP). Com os resultados positivos, 
foi ampliado para as outras quatro 
unidades da companhia e também 
para colaboradores da área de abaste-
cimento de veículos, beneficiando 105 
trabalhadores de forma direta e 2.800 

indiretamente.

“Era utilizada na empresa uma vesti-
menta de proteção para os funcionários 
da manutenção elétrica e engenharia 
composta de 88% de algodão e 12% 
de poliamida”, afirma Pagani. “Evi-
denciamos algumas dificuldades com 
o procedimento de lavagem e com 
o desconforto dos usuários devido à 
gramatura daquele equipamento de 
proteção.”

Após pesquisas de mercado e testes, 
a empresa decidiu trocar os EPIs an-

tigos por vestimentas 
Protera®, composta 
de 33% de meta-ara-
mida Nomex® e para-
-aramida Kevlar®, 2% 
de antiestático e 65% 
de moda-acrílico. A 
composição oferece 
resistência duas vezes 
maior em relação às 
vestimentas fabrica-
das com algodão e 
náilon.

Dados científicos 
surpreendem

Pagani conta que 
um dos principais 
testes que levaram 
à decisão da empre-
sa ocorreu no CIB 
(Centro de Inovação 
Brasil) da DuPont, em 
Paulínia (SP), local 
onde fica o Thermo-
-Man®, equipamento 

referência mundial que mede a eficácia 
de vestimentas de proteção contra 
dano térmico.

O equipamento submeteu a vestimen-
ta de algodão e o Protera® a quatro 
segundos de exposição às chamas. Os 
dados projetaram média de 55% de 
queimadura para a primeira e de 25% 
para o tecido da DuPont. “A diferença 
entre os resultados foi impressionante”, 
lembra Camila.

Além da maior proteção, a Ajinomoto 
do Brasil calculou que, com a troca das 
vestimentas, haveria uma contenção de 
custos de R$ 1.004,84 por funcionário 
em três anos, um ganho advindo com 
a redução média de substituição de 
conjuntos (de mínimo de 8 meses para 
36 meses).

O novo tecido também facilitou a 
higienização das vestimentas. “O an-
tigo EPI possuía um procedimento de 
lavagem complexo e detalhado”, diz 
Pagani. “O tecido inerente Protera®, 
além do procedimento simples de lava-

gem, podendo ser realizada de forma 
doméstica, não absorve sujidade por 
ser antiestático e hidrófobo. Em caso 
de acidente, o tecido inerente resfria 
24% mais rápido que o tecido tratado.”

Desafio: vestimenta inovadora
Mas o projeto não terminou por aí. 

A Ajinomoto do Brasil teve que adap-
tar as vestimentas aos requisitos da 
FSSC 22000 – Food Safety System 
Certification (Certificado de Sistema 
de Segurança Alimentar), que tem 
como principal objetivo monitorar a 
segurança na produção e na distribui-
ção de alimentos.

“As vestimentas não podem ter bo-
tões ou bolsos externos acima do nível 
da cintura, apenas fechos tipo zíper 
ou botões de pressão são aceitos”, 
explica Camila Pagani. Para isso, a 
empresa desenvolveu, com a parceria 
de fornecedores, uma nova modalidade 
de vestimenta com o tecido Protera®.

Após testes com funcionários de 
Limeira, o projeto foi ampliado para 
as unidades de São Paulo, Laranjal 
Paulista, Pederneiras e Valparaíso. “Es-
colher a DuPont foi muito mais do que 
ter um fornecedor de produtos. Temos 
uma parceria que, com certeza, será 
duradoura e pretendemos estender 
esse projeto aos terceiros e prestadores 
de serviço que adentram na empresa 
Ajinomoto do Brasil em uma nova etapa 
da ação em busca da melhoria contínua 
na prevenção”, conclui Pagani.

O Prêmio DuPont de Saúde e Segu-
rança do Trabalhador entrará em sua 
10ª edição neste ano - as inscrições 
ainda não foram abertas. Para mais 
informações sobre a iniciativa, acesse: 
www.premiodupont.com.br.
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“Escolher a DuPont 
foi muito mais do que 
ter um fornecedor de 

produtos. Temos uma 
parceria que, com 

certeza, será duradoura 
e pretendemos estender 

esse projeto aos 
terceiros e prestadores 

de serviço que adentram 
na empresa Ajinomoto 
do Brasil em uma nova 

etapa da ação em busca 
da melhoria contínua na 

prevenção”

AI/DuPont

Multinacional desenvolve, em parceria com a DuPont, vestimenta de proteção térmica e elétrica 
mais segura, prática e barata para funcionários de todas as suas unidades no país

OpiniãO
Crescimento econômico 

em meio à pandemia 
e outros demônios

O relatório Focus 
apresentou uma 
expectativa de 
crescimento da 
economia ainda pior, 
passando de uma 
queda de 5,89% para 
6,25%

Esta parece ser uma 
taxa mais madura, na 
qual a grande maioria 

dos analistas já revisou as 
suas projeções com base no 
relatório do IBGE que apon-
tou uma queda de 1,5% do 
PIB do primeiro trimestre 
deste ano com o último de 
2019, já dessazonalizado. 
No segundo trimestre é 
esperada uma queda bem 
mais profunda. 

Se as medidas de isola-
mento social forem sus-
pensas ao final de junho, é 
esperado que a atividade 
ficará estacionada no mes-
mo nível das duas últimas 
semanas de março ao longo 
de todo o segundo trimes-
tre, que significará uma 
queda de 8,5% em relação 
ao primeiro trimestre. O 
risco é que essa saída possa 
ser prematura, por causa do 
isolamento social não ser tão 
estrito como gostariam os 
epidemiologistas, podendo 
provocar um repique no nú-
mero de casos e de mortes 
pla Covid-19, forçando uma 
volta ao isolamento. 

Aqui a população precisa 
ser muito bem orientada, 
recebendo informações cla-
ras das implicações que uma 
"segunda onda" pode provo-
car. Precisamos aprender 
com as experiências dos 
povos asiáticos, que o uso 
correto de máscaras e a 
disciplina dos hábitos de 
higiene devem ser incorpo-
rados permanentemente. A 
volta gradual das atividades, 
minimizando os riscos de 
contaminações e ao mesmo 
tempo reativando a econo-
mia, demandará um grande 
esforço de coordenação e 
monitoramento. 

Se tudo der certo, a econo-
mia começa uma trajetória 
de crescimento ao ritmo de 
5% ao ano, a partir de julho. 
Nesse ritmo, a economia 
terminaria o ano com uma 
queda de "apenas" 6,80%. 
Se o governo conseguir 
restringir o aumento de 
gastos somente para esse 
ano, reduzindo os gastos 
estruturais com a reforma 
administrativa, isso trará 
credibilidade de que a traje-
tória da dívida é sustentável. 

Assim, a taxa de juros reais 
poderá ficar em níveis histo-

ricamente baixos, que será 
o principal motor do nosso 
crescimento sustentável, 
puxado pelo setor privado 
e o fim dos ciclos de "voo 
de galinha". A qualidade da 
retomada de crescimento é 
mais importante do que o 
tamanho da queda do PIB 
desse ano. 

Vale notar que esse cená-
rio se dá em um ambiente 
em que os governantes 
estejam atentos à pandemia 
e coordenando os esforços 
da volta gradual das ativi-
dades, sem perder de vista 
as reformas estruturais que 
garantirão a nossa volta aos 
trilhos do desenvolvimento 
sustentável. 

Infelizmente, esse não é 
o retrato perfeito da nossa 
situação. Sempre pensei 
que quando os diferentes 
grupos políticos tivessem 
um inimigo comum, eles 
se uniriam para combater 
esse inimigo, especialmente 
quando esse inimigo está 
nos infligindo um custo de 
vidas e econômico nunca 
visto em nossa história. 
Pois, o Coronavírus é esse 
inimigo comum de todos 
os brasileiros, mas nunca 
vi o país e suas principais 
autoridades tão divididas. 

Todos falam de demo-
cracia, respeito pela Cons-
tituição, respeito pelas 
instituições democráticas, 
liberdade de expressão. 
Mas também nunca escu-
tei falar tanto em golpe de 
Estado, fechar o Congresso 
e o STF. Parece que tudo 
pode acontecer, de golpe 
de Estado a impeachment 
ou simplesmente teremos 
que levar esse clima tenso 
até o final de 2022. No meio 
desse pandemônio em que 
nos metemos, a primeira 
vítima é a confiança. 

Muitos empresários pre-
ferirão esperar, despedir 
seus funcionários (se já 
não o fizeram) e deixar o 
seu negócio em estado de 
hibernação e proteger do 
que restou de reserva finan-
ceira. Os consumidores que 
percebem que seus empre-
gadores não têm condições 
de garantir seus próprios 
negócios, veem seus em-
pregos em risco e adiam o 
quanto podem seus gastos 
com consumo. 

Nesse cenário, o meu 
temor é de que a queda de 
6,25% do PIB do relatório 
Focus não seja o centro das 
expectativas, mas o piso. 

(*) - Graduado em Economia, 
mestre e doutor em Administração 

de Empresas. É professor da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Josilmar Cordenonssi Cia (*) 

News@TI
Aplicativo rastreia saúde do funcionário durante 
pandemia

@Entre os maiores desafios 
enfrentados pelas empresas, 

durante a nova pandemia de coro-
navírus, está o monitoramento da 
saúde dos funcionários no home 
office. Como saber qual deles está 
mostrando os primeiros sintomas 
da Covid-19? Como apoiar aqueles 
que já foram diagnosticados ou 
como esclarecer dúvidas neste 
momento de grande tensão e medo? 
Para atender a essas necessidades, 
o Sidia Instituto de Ciência e Tec-
nologia desenvolveu o aplicativo 
InfoSaúde. O app possui diversas 
funcionalidades, entre elas: endereços de unidades básicas de 
saúde, a UBS, sugerindo rotas a partir da localização do usuário; 
notícias oficiais do Coronavírus; lista com serviços de entrega e 
coleta; dicas de prevenção; Mapa Covid-19 distribuído por bairro; 
sistema de lembretes e notificações; e, o principal, a autoavaliação. 
Usando uma senha corporativa, os funcionários só precisam res-
ponder 9 perguntas duas vezes ao dia. Dependendo da pontuação 
obtida, como há um peso para cada resposta, o serviço de saúde 
avalia a necessidade de entrar em contato com o funcionário, 
monitorando-o mais de perto, sugerindo exames ou mesmo tra-
tamentos. Um médico do ambulatório também pode ser chamado 
para consultas remotas.

Plataforma INfuse da Kodak Alaris permite o 
trabalho remoto com a Solução Xenith Scan@Home

@Os Serviços Inteligentes de Local de Trabalho da Xenith fizeram 
uma parceria com a Kodak Alaris para criar uma solução Scan@

Home pré-configurada e integrada ao INfuse, a Solução de Digitalização 
Conectada e Inteligente. A plataforma permite que qualquer pessoa 
da equipe digitalize seus documentos diretamente para os sistemas de 
linha de negócios de maneira remota. Garantindo que mesmo fazendo 
home office o trabalho continue sendo realizado normalmente (https://
www.xenith.co.uk/scan-at-home). 

LABData-FIA lança Pós-Graduações e MBAs de 
Big Data e Inteligência Artificial totalmente online
@Os cursos serão Pós-Graduações em Análise de Big Data – Data 

Science e em Analytics e Inteligência Artificial – Data Science, ambos 
com 360 horas, e os MBAs de Analytics em Big Data – Data Science com 
552 horas e o de Analytics – Inteligência Artificial – Data Science com 
560 horaa. “Teremos o MBA AO VIVO com a maior carga horária do país: 
560 horas”, afirma a diretora do LabData, profª Drª Alessandra Montini. 
As aulas serão ministradas e transmitidas ao vivo e ficarão disponíveis na 
biblioteca digital do LABDATA-FIA para que os alunos possam acessar 
posteriormente. A ideia é que haja tecnologia e espaço para interação 
em tempo real entre os alunos e professores, mesmo com a distância 
física. Além disso, TODAS as aulas de Analytics, Big Data e Inteligência 
Artificial serão práticas e com foco na resolução de problemas reais, 
sempre com a participação de dois professores durante todas as aulas 
(https://lp.labdata.fia.com.br/mba-analytics-bd-datascience) (https://
lp.labdata.fia.com.br/mba-analytics-data-science) (https://lp.labdata.
fia.com.br/cadastro-aplicacoes-bd-ia-junho).

ricardosouza@netjen.com.br
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Retorno dos eventos no Brasil
Para experts em comportamen-

to e tecnologia, um dos legados 
da pandemia é a aceleração da 
transformação digital. Mudanças 
que ocorreriam a passos lentos, 
tornaram-se parte do dia a dia e, 
empresas que traziam soluções 
para simplificar processos e im-
plementavam seus serviços aos 
poucos, começaram a prosperar 
durante a crise. Esse é o caso da 
Dpen, abreviação de ‘digital pay-
ments for entertainment’, criada 
em 2019, pelo trio Luis Felipe Palo-
mares, João Mollo e Luciano Nasci-
mento. A startup é hoje contratada 
por todo Brasil já tendo eventos 
entre São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília, em formato Drive-in, com 
a missão de solucionar e garantir o 
necessário distanciamento social.

Quando o Dpen foi criado, a in-
tenção era oferecer um serviço de 
cashless para eventos, e durante 
seus primeiros três meses atuou em 
mais de 100 festas em todo Brasil. E 
como crise também é oportunidade, 
com a pandemia os sócios criaram o 
Dpen Touchless, um aplicativo PWA – 
progressive web app – para suportar 
as demandas do novo formato de en-
tretenimento no país. A experiência 
começa desde a porta do evento, onde 
um totem faz a leitura dos ingressos 
dos participantes, sem sair do carro, 
evitando a proximidade social.
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D - Venda e Suporte
A startup vhsys, que fornece sistema de gestão na nuvem para 
pequenos e médios empreendedores, está contratando cerca de 
50 profissionais em setores de venda e suporte. De acordo com o 
CEO da vhsys, Reginaldo Stocco, o foco nessas áreas é estratégico. 
Em decorrência da quarentena, algumas mudança no protocolo de 
contratações aconteceram. As entrevistas estão sendo feitas onli-
ne. Para consultar as vagas e cadastrar o currículo, os candidatos 
precisam acessar o site (https://vhsys.gupy.io/). No momento há 
10 vagas disponíveis.

E - Torneios de Free Fire 
Além de uma ampla programação de palestras e rodadas de negócios, 
o BIG Digital, edição online do BIG Festival, o mais importante hub 
do mercado de games independentes da América Latina, lança uma 
grande novidade em 2020: pela primeira vez o evento vai oferecer 
torneios de eSports, sendo um para Free Fire e o outro para Brawl 
Stars. Assim como todo o conteúdo do BIG, os torneios de eSports 
serão completamente gratuitos e abertos à participação de quem se 
interessar. As vagas, porém, são limitadas, então é bom se apressar 
inscrevendo-se no site oficial do evento (https://www.bigfestival.
com.br/index.html).

F - Fornecedores de Alimentos
Governos de países árabes estão buscando novos fornecedores de 
alimentos num esforço de reforçar seus estoques na pandemia. Pa-
íses como Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Emirados Árabes Unidos, 
Kuwait, Marrocos e desejam encontrar fornecedores de carne bovina, 
frango, pescado, açúcar, arroz, derivados de leite, milho e frutas e 
outros produtos que antes vinham da Europa e que deixaram de 
ser fornecidos regularmente com o agravamento da pandemia no 
continente. O presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, 
Rubens Hannun, explica que os árabes estão comprando por meio 
de seus próprios ministérios de abastecimento ou importadores, 
sem experiência anterior no mercado brasileiro. Outras informações: 
(www.ccab.org.br).

A - Cursos Virtuais 
Estudantes que não se inscreveram para Novotec Virtual, têm uma nova 
oportunidade para participar da modalidade do curso 100% online. 
Além dos cursos de Lógica de Programação, Banco de Dados, Gestão 
Administrativa e Planejamento Empresarial, que já faziam parte da 
modalidade, quatro novas opções estão disponíveis, Desenvolvimento 
Web, Finança na Empresa, Desenvolvedor Mobile e Espanhol Básico.   
Para participar, é preciso ser aluno de qualquer uma das séries do ensino 
médio e se inscrever pelo site (http://www.novotec.sp.gov.br). Estudantes 
da modalidade EJA das escolas estaduais também poderão se inscrever.

B - Máscaras de Proteção 
Um grupo de entidades privadas acaba de lançar o “Tudo de Máscara”, 
um hub com soluções de acesso ao principal item de proteção nesta 
pandemia: a máscara. A iniciativa facilita a conexão entre quem deseja 
comprar e quem quer vender máscaras de uma maneira organizada e 
prática, além de reunir informações sobre o uso correto do item, como 
quais os tipos indicados, como utilizar adequadamente, os cuidados, 
etc. Os consumidores interessados terão à disposição os contatos dos 
fornecedores e outras informações, como o tipo e a quantidade da más-
cara disponível, e poderão fazer o contato diretamente com as empresas 
de interesse para concluir a aquisição dos produtos. Mais informações: 
(www.tudodemascara.org.br). 

C - Rede de Lavanderias 
Com a chegada da pandemia, a 5àsec intensificou projetos com foco no 
digital, com vendas pelo e-commerce, aplicativo e WhatsApp e iniciou 
um planejamento para a retomada dos negócios com foco na expansão 
daqui alguns meses. Como lavanderia é considerado um serviço essencial, 
as expectativas são boas com a chegada de um “novo normal”. E para 
quem desejar investir neste segmento, a maior rede de lavanderias do 
Brasil desenvolveu um novo modelo de negócio, chamado Express. Com 
metragem e investimento menor, de R$ 190 mil, esta será uma das opções 
para quem deseja abrir seu próprio negócio em 2021, principalmente em 
cidades menores, com população a partir de 100 mil habitantes. Saiba 
mais: (www.5asec.com.br).  

G - Gerenciamento Móvel 
Depois de anunciar o Motorola Empresas, programa de venda direta para 
pequenas e médias empresas, a companhia lança mais uma novidade: 
30 dias de gratuidade do seu serviço de gerenciamento empresarial 
móvel, o Mototalk, que permite chamadas push-to-talk individuais ou 
em grupos de até 100 usuários. Oferece um conjunto de funcionalidades 
para melhorar a produtividade empresarial, como gestão de times, folha 
de ponto eletrônico, rastreamento em tempo real e gerenciamento de 
tarefas. Também permite comunicação por meio de funcionalidade de 
mensageria e chamadas de voz, alertas. Pode ser solicitado pelo site 
(https://empresas.motorola.com.br/mototalk).

H - Contra a Fome
O Grupo Paquetá The Shoe Company lança mais uma etapa do seu mo-
vimento Moda Necessária. A cada compra realizada no e-commerce das 
marcas do Grupo (Lojas Paquetá, Paquetá Esportes, Gaston e Esposende, 
e as marcas Capodarte, Dumond e Ortopé), será feita a doação de 1kg de 
alimento para a instituição Mesa Brasil Sesc, rede nacional de bancos de 
alimentos que atua contra a fome e o desperdício. Com a ação, o grupo 
espera atingir um total de 20 toneladas doadas. O movimento objetiva 
transformar a entrega da indústria da moda em itens de extrema neces-
sidade. Acompanhe o movimento pelo site (www.modanecessaria.com). 

I - Ovo em Pó
O ovo é considerado um dos alimentos mais completos e funcionais que 
integram o cardápio de uma alimentação saudável e nutritiva. O ovo 
também é um ingrediente fundamental na receita de diversos pratos, 
como massas, pães, bolos e doces. Mas, será possível fazer tudo isso sem 
quebrar os ovos? Pensando em facilitar ainda mais o trabalho daqueles 
que utilizam o ovo em sua base de produção, a Katayama Alimentos lança 
a linha de ovos desidratados, também conhecido como ovo em pó. O ovo 
pasteurizado ou processado vem conquistando cada vez mais espaço 
no meio gastronômico, facilitando o preparo de refeições, e também de 
produtos industrializados. Saiba mais: (www.katayamaalimentos.com.br).

J - Retomada da Produção
A Nissan anunciou o retorno das operações em suas plantas da América 
Latina localizadas em Resende, no Rio de Janeiro, e em Córdoba, na 
Argentina, assegurando a implementação dos protocolos de segurança 
para prevenir a propagação da COVID-19. O Complexo Industrial de 
Resende, onde a marca produz os modelos March, Versa e o premiado 
Nissan Kicks, retomará a produção para atender o mercado interno e os 
8 países para os quais exporta. Já a fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, 
irá reiniciar a produção da picape Nissan Frontier. Como parte da es-
tratégia traçada para o retorno das atividades, as instalações industriais 
voltam ao trabalho em 16 de junho (Córdoba) e 22 de junho (Resende).

Mão de obra qualificada 
é necessária para o 

desenvolvimento do Brasil 

Estamos vivendo um 
momento polarizado 
quando se trata de 
empregos no Brasil e 
no mundo

Enquanto as empresas 
do setor tecnológico 
carecem de mão de 

obra qualificada, há um 
grande número de pessoas 
buscando empregos - 12,3 
milhões somente no Brasil, 
de acordo com o último 
levantamento do IBGE. E, 
como consequência, vemos 
pessoas capacitadas, que 
poderiam ser englobadas 
pelo setor, e hoje estão se 
arriscando como empreen-
dedores pela necessidade 
de prestar serviços por 
meio das plataformas di-
gitais como uma forma de 
sustento. 

Ao mesmo tempo que 
milhares de vagas do setor 
tecnológico no Brasil não 
estão sendo preenchidas 
por falta de qualificação, 
as empresas que não con-
seguem completar os seus 
quadros de funcionários 
estão perdendo competi-
tividade, pois enfrentam 
dificuldades para fechar 
novos projetos e contratos 
por falta de equipe técnica. 

O resultado, com isso, é 
claro: o Brasil deixa de gerar 
desenvolvimento econômi-
co baseado no conhecimen-
to e perde competitivida-
de para os outros países. 
Nestes novos tempos que 
estamos enfrentando uma 
pandemia mundial e com a 
aceleração da transforma-
ção digital que veio com ela, 
o país ganhará espaço nas 
capacitações on-line para 
fazer com que este abismo 
entre a oferta de empregos 
e o número de desempre-
gados diminua. 

Uma alternativa que re-
duziria o abismo existente 
para as empresas atraírem 
profissionais formados em 
outras áreas e capacitá-los 
de acordo com as suas neces-
sidades é o benefício fiscal. 

Existe hoje uma lista 
imensa e diversa de car-
reiras que as empresas de 
tecnologia apontam como 
as mais escassas: Cientista 
de Dados; Programador Py-

thon; Analista de Segurança 
cibernética; Arquiteto de In-
fraestrutura Cloud; Arquite-
to de Soluções; Cientista de 
Inteligência Artificial e Cog-
nição; Cientista Quântico; 
e Arquiteto de Aplicação, 
sendo este último apontado 
como uma “mosca branca” 
por alguns empresários, ou 
seja, aquele profissional raro 
no mercado e muito difícil 
de ser encontrado. 

Outro ponto de atenção 
que muitas empresas aca-
bam deixando de lado por 
falta de conhecimento é a 
forma em que buscam tais 
profissionais. Muitas optam 
por robôs que fazem uma 
pré-seleção do enorme 
volume de currículos rece-
bidos para preencher uma 
vaga específica. Porém, se 
o candidato não está atento 
à descrição do cargo, pode 
deixar de lado as palavras-
chave necessárias para 
que o robô o considere no 
processo seletivo ou para a 
próxima etapa de seleção. 

É importante que, por trás 
destes robôs, existam pro-
fissionais de recrutamento 
abertos e incentivados a 
fazer contratações que ne-
cessitam de treinamento e 
capacitações específicas. 
Ainda é cedo para sabermos 
o impacto que a COVID-19 
deixará, mas é inegável 
que a transformação digi-
tal foi acelerada em alguns 
anos. A cada dia teremos 
novos desafios e, com eles, 
oportunidades para novas 
tecnologias se inserirem em 
uma nova forma de trabalho 
e de qualidade de vida. 

Políticas públicas para o 
fortalecimento dos setores 
de tecnologia e digital é um 
dos principais caminhos 
para a recuperação eco-
nômica do Brasil e, para 
tanto, se faz necessário a 
utilização das federações e 
das instituições de ensino 
e institutos na formação de 
profissionais para este novo 
mundo. 

Esses serão os principais 
eixos sobre os quais a de-
manda por emprego girará 
nos próximos anos. 

(*) - É diretora de inovação e fomento 
da ABES - Associação Brasileira das 

Empresas de Software. 

Jamile Sabatini Marques (*) 

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/
MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convoca-
ção - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mas-
cote de Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 15:00hs, na sede social 
na avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio 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 arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 07 de julho de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida 
Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da admi-
nistração, 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 ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

O 9º Levantamento da Safra 2019/2020, 
divulgado ontem (9) pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), confirma o 
crescimento recorde da produção de grãos 
no país, estimada em 250,5 milhões de tone-
ladas, ou seja, ou 8,5 milhões de t (3,5%) a 
mais do que o colhido em 2018/19. Em relação 
ao levantamento passado, houve queda de 
400 mil toneladas na estimativa de produção. 

Mas o recorde da safra se mantém, 
resultado de uma área semeada de 65,6 
milhões de hectares, com crescimento de 
2,3 milhões de hectares (3,6%) sobre a 
safra passada. Com a colheita finalizada 
praticamente em todas as culturas de pri-
meira safra, e as de segunda em andamento, 
o que falta agora é a conclusão do plantio 
das culturas de inverno e os números re-
sultantes da terceira safra.

A soja apresenta uma produção recorde 
de 120,4 milhões de t, 4,7% a mais do que 
a safra 2018/19. Já o milho total, somatório 
da primeira, segunda e terceira safras chega 
ao recorde de 101 milhões de t com uma 
área de 18,5 milhões hectares. A produção 
nas três safras devem alcançar, respecti-
vamente, 25,4 milhões de t, 74,2 milhões 
de t e 1,33 milhão de toneladas. 

A soja apresenta uma produção recorde de 120,4 
milhões de t, 4,7% a mais do que a safra 2018/19.
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REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. CNPJ/MF. nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 10.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Refinaria Nacional de 
Sal S.A. a se reunir em assembleia geral ordinária, no dia 10 de 
julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 124, 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.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos ho-
norários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 09 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Em números absolu-
tos, as perdas podem 
chegar a mais de R$ 

700 milhões. A entidade 
prevê que a data movimente 
R$ 937,8 milhões este ano, 
contra R$ 1,65 bilhão em 
2019. Confirmada a previsão, 
o faturamento do comércio 
com o Dia dos Namorados 
em 2020 será o menor dos 
últimos 11 anos.

De acordo com Fabio 
Bentes, economista da CNC 
responsável pelo estudo, o 
fato de o Dia dos Namorados 
ocorrer no início do processo 
de flexibilização da quaren-
tena, em diversos estados 
e municípios do País, deve 
fazer com que apresente uma 
queda menor do que a regis-
trada no último Dia das Mães 
(-59,2%). “A menor adesão 
ao distanciamento no início 

O faturamento do comércio com o Dia dos Namorados em 2020 
será o menor dos últimos 11 anos.
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Pequenas 
indústrias estão 
com maior parte das 
atividades paradas

A maioria das micro e peque-
nas indústrias do Estado de São 
Paulo estão totalmente paradas 
ou com a maior parte das suas 
atividades paradas. O dado é do 
4º Boletim de Tendências das 
Micro e Pequenas Indústrias do 
Estado de São Paulo, realizado 
pelo Datafolha, a pedido do 
Sindicato de Micro e Pequenas 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Simpi). Ao todo, 62% 
das micro e pequenas indústrias 
do estado de São Paulo estão 
paradas ou com sua maior parte 
das atividades paradas. As MPI’s 
totalmente paradas represen-
tam 22% e as que funcionam, 
mas com maior parte das ati-
vidades paradas, representam 
40%. Apenas 22% continuaram 
funcionando normalmente du-
rante o isolamento e outros 16% 
funcionaram parcialmente, com 
uma pequena parte parada.

O boletim também traz uma 
diferença entre as regiões do 
estado. No interior, o número 
de MPI’s funcionando é maior 
(47%). Já na Região Metropoli-
tana, o índice é de apenas 28%. 
No índice de demissões, 28% das 
MPI’s disseram ter demitido des-
de o início da pandemia. Desses, 
14% demitiram mais de 30% do 
total de seus funcionários. Ou-
tros 6% demitiram até 10% de 
sua equipe e 9% demitiram entre 
10% e 30% do total de funcioná-
rios. Fonte e mais informações: 
(www.simpi.org.br).

CNC projeta queda de 43% nas 
vendas do Dia dos Namorados
Por conta da crise provocada pelo novo Coronavírus, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
estima uma retração de 43,1% nas vendas no varejo brasileiro, no Dia dos Namorados

zados na venda de itens de 
informática e comunicação 
(-58,3%) e pelo ramo de 
utilidades domésticas e 
eletroeletrônicos (-55,8%).

Regionalmente, haverá 
perdas em todos os Estados. 
São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, unidades 
da Federação que respon-
dem por mais da metade 
das vendas voltadas para 
a data, tendem a registrar 
perdas de 41,9%, 34,6% e 
30,7%, respectivamente. 
Já em termos relativos, as 
maiores perdas devem se 
concentrar nas regiões Norte 
e Nordeste: Ceará (-65,3%), 
Amapá (-65,1%) e Pernam-
buco (-62,2%). O Dia dos 
Namorados é a sétima data 
comemorativa mais impor-
tante do calendário do varejo 
brasileiro (Gecom/CNC).

de junho deve arrefecer um 
pouco as perdas do comércio. 
O índice de isolamento social 
no Brasil encontra-se no me-
nor patamar desde o início da 
quarentena”, ressalta.

As maiores retrações nas 
vendas deverão ocorrer nos 

segmentos do varejo consi-
derados não essenciais. As 
lojas de vestuário, calçados 
e acessórios tendem a re-
gistrar as maiores perdas 
em relação ao ano passado 
(-71,3%), seguidas pelos 
estabelecimentos especiali-

Conab estima recorde da 
produção de grãos no país

A colheita de arroz está próxima do fim e 
sua produção está estimada em 11,1 milhões 
de t, 6,5% superior ao volume produzido na 
safra passada. A produção de feijão chegará 
a 3,07 milhões de t, 1,9% superior ao obtido 
em 2018/19. Já o algodão em pluma tem uma 
produção estimada em 2,89 milhões de t, 
3,9% superior à safra passada. Finalmente, 
nas culturas de inverno, o trigo têm boas 
perspectivas, com um crescimento de 6,7% 
na área a ser cultivada e a produção devendo 
chegar a 5,7 milhões de t, dependendo do 
comportamento climático (AI/Conab).
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

GABRIEL PIMENTA BOMFIM, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nas-
cido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.190-SAÚDE/SP), São Pau-
lo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa (01/08/1990), residente 
e domiciliado Rua Artur Cadore, 35, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Jacob Campelo do Bomfim Neto e de Cecilia Bicego Pimenta Bomfim. MICHELLE 
CAVALCANTE DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista de produtos, nascida 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/101.FLS.232-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e 
dois (10/12/1992), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 195, apartamento 24-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Se-
verino da Silva e de Mirian Justino Cavalcante da Silva.

RUI BARBOSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de escritório, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/090.FLS.095-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e dois (15/02/1962), residente e domiciliado Ave-
nida dos Agapantos, 205, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Barbosa e de Maria dos Anjos Barbosa. LENI VIANA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão cuidadora, nascida no Subdistrito Tatuapé, nes-
ta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e sessenta e 
sete (23/10/1967), residente e domiciliada Avenida Caititu, 184, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Viana da Silva e de 
Isabel Viana da Silva.

JÚLIO CESAR LIMA DAMASCENO, estado civil solteiro, profissão estudante, nas-
cido no Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/209.FLS.286-JARDIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e 
noventa e nove (01/09/1999), residente e domiciliado Rua Floriano Alves da Costa, 
518, Jardim Santa Fé, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Adão Roberto Damas-
ceno e de Zelice Ferreira Lima Damasceno. LUIZA RIBEIRO MACHADO DE JE-
SUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Cerqueira César, 
nesta Capital (CN:LV.A/395.FLS.116-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e sete (28/07/1997), residente 
e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 479, bloco C, apartamento 22, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos 
Machado de Jesus e de Cleide Pinto Ribeiro.

EDUARDO HENRIQUE PEREIRA BERNARDO, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em Garanhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/114.FLS.039-1ª 
ZONA DE GARANHUNS/PE), Garanhuns, PE no dia vinte e três de junho de mil no-
vecentos e noventa e dois (23/06/1992), residente e domiciliado Avenida Líder, 1150, 
bloco 03, apartamento 51, Cidade Líder, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de João 
Carlos Nunes Bernardo e de Anete Fabiane Pereira. HELOÁ SILVEIRA DE FARIA, es-
tado civil solteira, profissão analista de operações, nascida neste Distrito, (CN:LV.A/186.
FLS.260V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e 
noventa e três (30/07/1993), residente e domiciliada Rua Paes Landim, 91, casa 04, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Silveira de Faria e de Katia Gislane dos 
Santos de Faria.

JAIR DUARTE SANTANA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nascido 
em Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e no-
venta e quatro (19/04/1994), residente e domiciliado Rua Pelicano, 206, Aliança, 2º Sub-
distrito de Osasco, neste Estado, SP, filho de Raimundo dos Reis Santana e de Adália 
Duarte Santana. PALOMA DA SILVA BATISTA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de agosto 
de mil novecentos e noventa e seis (12/08/1996), residente e domiciliada Rua Padre 
Frei Jorge Walter Nunes, 473, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Alexandre Batista e de Mônica da Silva Carvalho. Cópia Enviada pelo Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de Osasco, neste Estado.

CARLOS ROBERTO PANNIA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.157V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e oitenta (19/07/1980), 
residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 914, bloco M, apartamento 41, Co-
lônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ieda Pannia. ANA PAULA BERNARDO 
DE SANTANA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/018.FLS.189V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de agosto de mil novecentos e setenta e nove (17/08/1979), residente e domiciliada Rua 
Professor Hasegawa, 914, bloco M, apartamento 41, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Bernardo de Santana e de Maria das Graças de Santana.

RODRIGO TAKESHITA, estado civil divorciado, profissão assistente de logística de 
transporte, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro (31/05/1984), residente e domiciliado Rua Ar-
reio de Prata, 11, quadra N, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Benis Yukuo Takeshita e de Sandra Regina Takeshita. PRISCILA 
APARECIDA GOMES, estado civil divorciada, profissão diretora, nascida no Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CC:LV.B/327.FLS.076-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e seis (15/03/1986), 
residente e domiciliada Rua Arreio de Prata, 11, quadra N, Conjunto Habitacional 
A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Antonio Gomes e de 
Regina Rodrigues Gomes.

RAPHAEL DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profissão cirurgião dentista, nasci-
do no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A 056,FLS.185V-CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (02/04/1984), resi-
dente e domiciliado Rua Juiz do Mato, 104, bloco B, apartamento 24, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jaci da Costa Gomes 
e de Maria Lucia Carvalho da Silva Gomes. MARCO CEZAR FERRAZ, estado civil 
solteiro, profissão psicanalista, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-014,FLS.567-
SANTA CECILIA/SP), São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e 
três (09/05/1983), residente e domiciliado Rua Juiz do Mato, 104, bloco B, apartamento 
24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria 
Josi Ferraz.

SILVIO EUSTAQUIO LOPES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/176.FLS.121V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(30/09/1988), residente e domiciliado Rua Fernandes Tenório, 182, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Eustaquio Lopes da Silva e de 
Maria Luiza Cavalcante. JÉSSICA DA SILVA GELAIN, estado civil solteira, profissão 
separador de fotos, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/093.
FLS.274-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (22/11/1988), residente e domiciliada Rua Lua Nova, 40, 
Jardim Bartira, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Demetrio Gelain e de Maria 
José da Silva.

CLAUDINEY DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profissão moto fretista, 
nascido em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/050.FLS.205-1º OFÍCIO DE JEQUIÉ/
BA), Jequié, BA no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e setenta e sete 
(26/12/1977), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 214, B, 
casa 07, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hermano Barros de San-
tana e de Elezenita Brito dos Santos. LETICIA DOS SANTOS PAIXÃO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/130.FLS.187-1º 
OFÍCIO DE JEQUIÉ/BA), Jequié, BA no dia nove de novembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (09/11/1984), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz 
Filho, 214, B, casa 07, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hélio Carmi-
des Paixão e de Maria Cassemira dos Santos.

DENIS DOS SANTOS MOREIRA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/397.FLS.191-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (06/01/1995), residente 
e domiciliado Rua São Geraldo, 1860, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Joselito de Jesus Moreira e de Zelia dos Santos Viei-
ra. SARA REGINA RODRIGUES SANTOS, estado civil solteira, profissão aprendiz, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/530.FLS.126-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(13/09/1999), residente e domiciliada Rua Flor de Coral, 121, casa 01, Jardim das 
Camélias, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Francisco Pereira Santos e de Katia 
Regina Rodrigues da Silva.

DOUGLAS FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/273.FLS.269V SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa 
(01/07/1990), residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 55, E, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Francisco da Silva e de Maria Inez 
da Silva. ANA PAULA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida no 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/243.FLS.087-PENHA DE FRAN-
ÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (16/12/1994), residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 55, E, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marlene de Souza.

RICARDO MACEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante de cozinha, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil 
novecentos e noventa e três (24/10/1993), residente e domiciliado Rua Praia do Pinhão, 
47, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Ricardo Gomes da 
Silva e de Miriam Macedo. ANA PAULA LAURENTINO LOPES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de 
janeiro de dois mil e dois (17/01/2002), residente e domiciliada Estrada Walter da Silva 
Costa, 1014, Vila Sônia, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filha de 
João Carlos Lopes e de Fatima Laurentino Lopes. Cópia Enviada pelo Oficial de Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.

BRUNO CAMPOI RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão atenden-
te de negócio, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/263.FLS.098-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (30/08/1989), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 48, casa 02, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Zacarias Rodrigues dos Santos e de 
Regiane Campoi. KAUANY GONÇALVES HOLANDA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/379.FLS.262-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (07/03/1994), residente e domiciliada Rua Planta da Sorte, 43, casa 02, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Henrivolto Vieira Holanda e de Vilma 
Maria Gonçalves Holanda.

SÉRGIO TOMAZ, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e sessenta e 
dois (10/08/1962), residente e domiciliado Rua Boré, 240, bloco F, apartamento 34, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Tomaz e de Erocides de Oli-
veira Tomaz. ANDRÉA DA SILVA JEREMIAS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/058.FLS.005-CAPELA DO SOCORRO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta e três 
(27/08/1973), residente e domiciliada Rua Boré, 240, Bloco F, apartamento 34, Co-
lônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Jeremias e de Umbelina Geralda 
da Silva Jeremias.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: BRENDO DIEGO CABRAL DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são gesseiro, nascido em Belém, PA, no dia (15/01/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Machado da Silva e de Sidneidy 
do Socorro Cabral da Silva. A pretendente: ALINE MOTA AZEVEDO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Belém, PA, no dia (12/12/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro de Carvalho Azevedo e de 
Ana Maria Barbosa Mota.

O pretendente: TOBIAS BENJAMIN GUEDES, estado civil divorciado, profissão 
técnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/1982), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ary Benjamin Guedes e de 
Anerita Vitoria Guedes. A pretendente: CAMILA PEREIRA DE MEDEIROS, estado 
civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(03/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sinval 
Ferreira de Medeiros e de Solange Cristina Pereira.

O pretendente: ALECSANDRO BARBOSA MOTA, estado civil solteiro, profissão ges-
seiro, nascido em Belém, PA, no dia (17/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ana Maria Barbosa Mota. A pretendente: THAIANE SOUZA 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Belém, PA, no dia 
(27/10/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeni Pantoja 
de Almeida e de Maria Tatiana de Jesus dos Santos Souza.

O pretendente: GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Severino de Oliveira e de Luciana Cordeiro 
dos Santos. A pretendente: ISABELLA APARECIDA ALVES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão feirante, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Jose Soares da Silva e 
de Roseli Pereira Alves.

O pretendente: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Bernardo de Oliveira e de Maria do Socorro 
Santos Viana. A pretendente: LEIDIANE LAURENTINA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/09/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Raimundo dos Santos e de 
Lenilda Laurentina dos Santos.

O pretendente: MATEUS CARLOS DE SOUZA ALEIXO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1999), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Aleixo e de Edna Aparecida 
de Souza. A pretendente: ALINE SANTOS DA CUNHA, estado civil solteira, profissão 
tosadora de animais domésticos, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/2001), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eliezer Pereira da Cunha e de 
Roseli Cristina dos Santos.

O pretendente: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão montador 
de móveis, nascido em Tuntum, MA, no dia (18/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luís Gonçalves da Silva e de Maria Eletisce Teixeira da 
Silva. A pretendente: DANIELI QUEIROZ VASQUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Vasques de Souza e de Lucimeire 
Conceição de Queiroz de Souza.

O pretendente: ÉVERTON ADRIANO ISIDORO, estado civil solteiro, profissão se-
gurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo Isidoro e de Maria da Penha 
Adriano Isidoro. A pretendente: IDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/07/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio José do Nascimento e de 
Antonia Ester Teixeira dos Santos.

O pretendente: HEBERTH CRISTIAN DE LIMA, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em Santo André, SP, no dia (25/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Katia Cristina Nascimento de Lima. A pretendente: TATIANE SILVA 
DO CARMO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (26/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elias do 
Carmo e de Monica Laura Celestino da Silva.

O pretendente: DANILO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alberto da Silva e de Maria Oclemir Ferreira Lima. A pretendente: 
VIVIANE SOARES, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/04/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Margarida Margarete Soares.

O pretendente: THIAGO NUNES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joselito Izidorio do Nascimento e de Marisete Nunes 
do Nascimento. A pretendente: CAMYLA RAMOS DE MORAES PAIXÃO, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/08/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nailton da Paixão e de Marcia Ramos 
de Moraes Paixão.

O pretendente: PEDRO ALVES NEIVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Teófilo Otoni, MG, no dia (31/05/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edson Batista Neiva e de Sonia Maria Alves Neiva. A pretendente: 
BRUNA EVELYN DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Caiana da Silva e de Rosilene Peixoto da Silva.

O pretendente: EZEQUIAS DOS SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Belem Luiz Pereira e de Gloria Fernandes Pereira. 
A pretendente: ARIANA SOUSA SOARES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ubajara, CE, no dia (03/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio da Silva Soares e de Maria Alzenir Sousa Soares.

O pretendente: CLÉVIS APARECIDO COELHO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão 
repositor, nascido em Minas Novas, MG, no dia (13/10/1995), residente e domiciliado 
neste dostrito, São Paulo, SP, filho de João Luiz Barbosa Gomes e de Orlinda Rosária 
Coelho Gomes. A pretendente: ALINE SOUZA ANDRADE, estado civil solteira, profis-
são operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/1996), residente e 
domiciliada neste disrito, São Paulo, SP, filha de Gonçalo Elias Andrade e de Valdinete 
José de Souza Andrade.

O pretendente: WESLEY CORDIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Wellington Carvalho dos Santos e de Janaina 
Paula Cordiano. A pretendente: MAIZA ESTER FAGUNDES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/2002), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Amilton Fagundes dos Santos e de 
Silmara Fatima dos Santos.

O pretendente: HERNANDO ROGÉRIO SILVA DE BRITO, estado civil solteiro, profissão 
pensionista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Latiman de Brito e de Estelita Madalena Silva 
de Brito. A pretendente: ROSANA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severino Alves de Souza e de Maria Tereza de Araujo Souza.

O pretendente: ROGERIO LIMA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão lider 
de segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Zenaide Lima dos Santos. A pretendente: DAIANE 
NOGUEIRA DE FIGUEIREDO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Xique Xique, BA, no dia (13/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Diraci Nogueira de Figueiredo.

O pretendente: OSNI CARLOS CAROSSI, estado civil solteiro, profissão chefe de ma-
nutenção, nascido em Santos, SP, no dia (04/08/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Octavio Carossi e de Apparecida Carossi. A pretendente: 
DEBORA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operacional de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1965), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Manoel da Silva e de Octacilia Ferreira da Silva.

O pretendente: MATHEUS CESAR SILVA PINTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Rodrigues Pinto e de Solange Ferreira da 
Silva. A pretendente: ELISA CRISTINA PEREIRA LAURENTINO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Laurentino da Silva e de Iracyr 
Pereira Lima Laurentino da Silva.

O pretendente: PABLO GABRIEL NARVAES PEREIRA, estado civil divorciado, 
profissão analista paralegal, nascido em Santo André, SP, no dia (04/10/1980), re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Messias Pereira 
e de Marcia Narvaes. A pretendente: JULIANA FERREIRA DO ROSÁRIO, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos do 
Rosário e de Adelaide Ferreira.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS LEMOS, estado civil solteiro, profissão tapeceiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gilberto Ferraz Lemos e de Solange Pereira dos Santos. A pretendente: 
SANDY HELLEN MELO SILVA FARIAS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilmar Silva Farias e de Telma Maria de Melo.

O pretendente: ESTEVÃO DE OLIVEIRA BEZERRA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1995), residente e domiciliado nes-
te distrito, SP, filho de Carlos Eduardo Bezerra e de Elaine Abra de Oliveira Bezerra. A 
pretendente: DANILA OLINEK, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/09/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
SP, filha de Ambrosio Olinek e de Vera Lucia Nascimento da Silva Olinek.

O pretendente: DEVANILDO ALVES MACEDO, estado civil divorciado, profissão copeiro, 
nascido em Catarina, CE, no dia (16/11/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Raimundo Alves Donana e de Joana Chaves Macedo. A pretendente: 
SUELI ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profissão chefe de cozinha, nascida em 
Tauá, CE, no dia (14/04/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Alves Pereira e de Maria Alves Romão Pereira.

O pretendente: CLEBERSON DALMET BARBOSA, estado civil solteiro, profissão designer, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Emiliano Barbosa e de Alaide Rosa Oliveira. A pretendente: 
JULIA KATHLEEN FERREIRA DE MATOS, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Willian Wagner de Matos e de Adriana Ferreira da Silva.

O pretendente: CARLOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão analista de 
TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Crisostomo do Nascimento e de Malvina Afonso Daniel do 
Nascimento. A pretendente: ANA PAULA VENUTO MOREIRA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Isaac Venuto Moreira e de Gilvanda Gonçalves dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ FELICIANO ROCHA MOTA, estado civil solteiro, profissão 
refrigeração, nascido em Pedra Azul, MG, no dia (21/12/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de André Luis Gonçalves Mota e de Adriana Gomes 
Rocha. A pretendente: NATALYE MOREIRA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Guarulhos, SP, no dia (03/08/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Claudineide Moreira de Oliveira e de Rozely Moreira Pinto.

O pretendente: MANOEL MORAES SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão montador, 
nascido em Francisco Ayres, PI, no dia (04/03/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco José de Moraes e de Tereza Maria de Jesus Moraes. A 
pretendente: VALDETE VIRGILINA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão técnica 
de saúde bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Jacinto da Silva e de Elvira Virgilina da Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rui Alves de Almeida e de Jane Flauzina de Almeida. A pretendente: 
ANGELA LEME DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Roberto Leme de Oliveira e de Maria Solange Leme de Oliveira.

O pretendente: PAULO SERGIO DE MATOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
loja, nascido em Suzano, SP, no dia (30/04/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vera Lucia de Matos. A pretendente: LUCIA SOARES BEZER-
RA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em União dos Palmares, AL, no 
dia (10/05/1965), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo 
Francisco Bezerra e de Maria Soares Bezerra.

O pretendente: JHONATAN DA SILVA SHIMIZU, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
técnico de eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mutuo Shimizu e de Neusa da Silva 
Oliveira. A pretendente: JHENIFFER TOGOE MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Rodrigues de Oliveira e de 
Edna Togoe de Souza.

O pretendente: FRANCISCO THIAGO PAES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
instalador, nascido em Fortaleza, CE, no dia (19/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Barros de Lima e de Rita Paes. A 
pretendente: GLAUCIA COSTA BEZERRA, estado civil divorciada, profissão agente 
comunitária, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (11/08/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gonzaga Bezerra e de Maria 
da Conceição Ferreira Bezerra.
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

BRUNO PEREIRA DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/203.FLS.173 VILA PRDUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e seis (11/11/1996), 
residente e domiciliado Rua Pedro Vitorato, 568, Jardim Colorado, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Cicero José Ramos de Freitas e de Damiana Pereira Leite. MARCEL-
LA VINHÁTICO GARDUCCI DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/249.FLS.053V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
sete (03/02/1997), residente e domiciliada Rua Ovelheiro, 2, bloco 03, apartamento 82, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Garducci de Oliveira e de Sueli Vinhático 
Garducci de Oliveira.

GUSTAVO SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/243.FLS.033-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
fevereiro de dois mil (20/02/2000), residente e domiciliado Rua Fraternidade, 747, casa 
02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Joaquim de Jesus e de Clarice Balbina dos Santos. THAÍS DE ALMEIDA GOMES, es-
tado civil divorciada, profissão auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa (17/11/1990), 
residente e domiciliada Rua Fraternidade, 747, casa 02, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo do Carmo Gomes e de Sueli 
Maciel de Almeida Gomes.

ADRIANO GALDINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/146.FLS.269-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e sete (17/04/1987), residente e domi-
ciliado Rua Ibiajara, 203, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Galdino da Silva e de Eliane Maria de Melo dos Santos. TAIANE DA CON-
CEIÇÃO MACHADO, estado civil solteira, profissão vigilante, nascida no Subdistrito 
Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/074.FLS.045-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (15/02/1986), residente 
e domiciliada Rua Ibiajara, 203, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ailton Aparecido Machado e de Valdirene da Conceição.

RAFAEL VINICIUS LEOPOLDINO, estado civil solteiro, profissão micro empresário, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/041.FLS.207 CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (08/02/1993), residente e 
domiciliado Rua Tucuxi, 755, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sergio Leopoldino e de Ivanilde de Melo Sobral Leopoldino. CARI-
NA MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão educadora infantil, nascida no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.094-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e sete (21/07/1997), residente e 
domiciliada Rua Tucuxi, 755, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Juvino de Souza e de Maria de Fatima Muniz.

FELIPE OLIVEIRA VAZ, estado civil solteiro, profissão contador, nascido neste Distri-
to (CN:LV.A/138.FLS.234-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e um (09/02/1991), residente e domiciliado Rua Gino Baldo, 
26, bloco A, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Wildmar Pereira Vaz e de Francisca de Sousa Oliveira Vaz. 
ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
no Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/204.FLS.134-IBIRAPUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e um (11/09/1991), 
residente e domiciliada Rua Cambará, 1360, bloco 35, apartamento 12, Jardim Aracaré, 
Itaquaquecetuba, neste Estado, SP, filha de Misael Rodrigues de Oliveira e de Iolanda 
da Penha Nunes.

SILVESTRE ANTONIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão líder de produção, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/055.FLS.286-2º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e 
oitenta e sete (26/04/1987), residente e domiciliado Rua Ângelo Bini, 50, apartamento 
23-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Antonio de Souza e de Maria Inês 
da Silva Feliciano Souza. DIANA APARECIDA FERRAZ XAVIER, estado civil soltei-
ra, profissão protética, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/106.FLS.280V 
ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(02/04/1988), residente e domiciliada Rua Ângelo Bini, 50, apartamento 23-A, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Decivan Gomes Xavier e de Maria Josi Ferraz. 

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
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A indústria precisa 
ser priorizada

A pandemia da 
Covid-19 impactou 
fortemente a 
indústria brasileira; 
em um momento 
onde começava a 
apresentar sinais de 
recuperação

Analisando o resultado 
da pesquisa “Indica-
dores Conjunturais 

da Indústria Brasileira de 
Máquinas e Equipamentos” 
referente ao mês de abril, 
juntamente com os dados 
da sondagem realizada 
no nosso setor sobre os 
impactos da Covid-19, os 
números deste mês vieram 
fortemente influenciados 
pelas restrições impostas 
pela pandemia.

Em abril/2020 a indústria 
de máquinas e equipamen-
tos registrou queda de 27% 
no seu faturamento. Isto 
anulou todo o crescimento 
acumulado pelo setor no pri-
meiro trimestre de 2020 que 
passou a acumular queda de 
6,5%, em relação ao mesmo 
período de 2019. O recuo 
ocorreu tanto nas vendas 
realizadas no mercado in-
terno (-28,5%) quanto no 
mercado externo (-41,6%) 
na análise interanual.

A sondagem que fizemos 
no início do mês de maio, 
no entanto, revelou que as 
empresas têm observado 
restrições de abastecimen-
to, mas que este não é o fator 
preponderante para a redu-
ção da atividade durante 
este período de quarentena.

O que tem levado alguns 
fabricantes de máquinas e 
equipamentos a paralisarem 
ou reduzirem suas ativi-
dades são outros fatores: 
cancelamento ou adiamento 
de projetos de investimento 
unilateralmente por parte 
dos seus clientes em razão 
da incertezas de ordem 
política e econômicas e a 
restrição da mão de obra 
em razão das políticas de 
afastamento adotadas pela 
própria empresa.

Diante desse cenário 
de crise, acreditamos que 
além das medidas internas 
adotadas pelas empresas, a 
indústria necessita de políti-
cas públicas de curto prazo 
para minimizar os impactos 
sobre a demanda e a oferta 
mencionados, ou seja, ações 
que envolvem crédito, carga 
tributária, infraestrutura, 
governança da cadeia pro-
dutiva, gestão de custos e 
questões trabalhistas.

Com relação às políticas 
de longo prazo destacamos 
os seguintes desafios estru-

turais pelo lado da deman-
da: estabelecer dinâmica de 
crescimento sustentável, 
manter e criar empregos, 
políticas fiscais e tributárias 
harmonizadas com políticas 
monetárias, regime macro-
econômico coerente com 
desenvolvimento. 

Do lado da oferta, para 
além de reduzir o Cus-
to Brasil necessitamos 
descentralizar o sistema 
financeiro, melhorar o 
suporte às pequenas e mé-
dias empresas, desonerar 
o investimento produtivo, 
financiar a modernização 
do maquinário nacional, re-
duzir burocracia, financiar 
as exportações e fortalecer 
o sistema nacional de ino-
vação tecnológica.

Em contrapartida, a pan-
demia também revelou um 
lado positivo da indústria, 
a capacidade de responder 
rapidamente às dificuldades 
enfrentadas, o que poderá 
levar a uma transformação 
digital sem precedentes e 
sem volta. Uma tratativa 
inteligente da crise requer 
soluções ágeis e embasadas 
que prezem pelo entendi-
mento entre funcionários, 
clientes, fornecedores e 
demais agentes da cadeia 
produtiva. 

Junto a sociedade, uma 
cooperação em torno de um 
objetivo comum de supera-
ção das dificuldades sanitá-
rias, econômicas, políticas 
e sociais. Que estes apren-
dizados se multipliquem e 
orientem a nossa retomada 
pós pandemia. Porque será 
necessário, findada a crise, 
estimular a demanda. Di-
ficilmente este papel será 
exercido pelo setor privado 
após longo período de des-
capitalização.

O Governo precisará ur-
gentemente retomar os 
investimentos públicos nas 
obras de infraestrutura, que 
estão paradas deste o início 
da crise da “Operação Lava 
Jato”, priorizando aquelas 
que já não dependem mais 
de projetos ou de licencia-
mentos. Também precisará 
priorizar a aprovação do 
Marco do Saneamento e do 
novo Marco Legal das PPP 
e concessões públicas para 
abrir espaço para investi-
mentos da iniciativa privada.

São medidas que, se bem 
coordenadas, poderão ga-
rantir a sustentabilidade das 
empresas e famílias durante 
a crise e alavancar os inves-
timentos intensamente, tão 
logo a crise chegue ao fim.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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Já passou o tempo em 
que as empresas tinham 
os conhecidos “chefes”. 
Atualmente, o termo 
“líder” é o mais utilizado 
e adequado dentro das 
corporações. Não é uma 
surpresa que ter alguém 
que inspire pelo exemplo 
e mostre o caminho a ser 
seguido tem muito mais a 
agregar do que os chefes 
tradicionais. Depois que 
a quarentena foi impos-
ta, durante a pandemia 
da Covid-19 no Brasil, 
o ambiente corporativo 
da maioria das empre-
sas mudou, a liderança 
humanitária se fez ainda mais 
presente dentro das organizações. 

De acordo com Luan Donadio, 
assessor da área de projetos da 
Poli Júnior - empresa júnior de 
Engenharia da USP -, o líder se 
torna responsável por enxergar as 
situações e não pensar somente nas 
questões econômicas da empresa. 
“É necessário saber adaptar a equi-
pe pensando no bem-estar coletivo 
e conseguir manter a qualidade 
mesmo com o trabalho remoto ou 
outra variação de ofício que podem 
vir a surgir durante a quarentena”, 
comenta.

Para se tornar um líder humanitá-
rio, o profissional precisa apresen-
tar em suas atitudes e no diálogo 

Para os especialistas 
Flavio Riberi e Fábio 
Pereira, da Fipecafi, 

instituição ligada à FEA
-USP, as soluções podem 
ser os benefícios fiscais com 
extensão além do período de 
crise, o uso do ativo diferido 
fiscal para compensar tribu-
tos a vencer e já vencidos 
e, também, a atração de 
investimentos.

O professor de Contabili-
dade e Finanças da Fipecafi, 
Flavio Riberi, explica que os 
benefícios fiscais, quando 
concedidos pelos governos, 
têm o objetivo de oferecer 
alguma forma de estímulo 
à atividade econômica. “O 
decreto-lei nº 1.598/1977 
propunha duas modalida-
des de subvenções, sendo 
uma como subvenção para 
investimento, direcionada 
ao incentivo da implantação 
ou expansão de empreen-
dimento econômico e as 
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É necessário saber adaptar a equipe pensando no bem-estar coletivo. 

As soluções podem ser os benefícios fiscais.

bl
og

.c
or

re
af

er
re

ira
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

Segurança jurídica para ajudar 
as companhias no planejamento
Com companhias quase fechando suas portas, faturamento das empresas caindo e colaboradores 
sendo demitidos, é preciso buscar alternativas que ajudem no controle de gastos para amenizar essas 
situações, em meio ao cenário ocasionado pela pandemia

pondera. Pereira também 
comenta sobre as especula-
ções de redução da carga tri-
butária, ressaltando que não 
é recomendável discutir essa 
ação em um momento que o 
déficit público só aumenta. 

“Neste momento, precisa-
mos de uma garantia maior 
de segurança jurídica, de 
modo que o contribuinte 
possa planejar suas ativida-
des de forma mais assertiva. 
Passado isso, será o mo-
mento de avaliarmos como 
podemos repartir o ônus da 
crise econômica e como tudo 
isso pode ser dividido pela 
sociedade para voltarmos 
à normalidade e pagarmos 
a conta. Não há como re-
duzir ou prorrogar tributos 
de forma indefinida e sem 
consequências futuras, já 
que uma hora a fatura será 
cobrada”, finaliza. 

Fonte e mais informações: 
(www.fipecafi.org).

subvenções para custeio, 
que são destinadas a fazer 
frente às despesas opera-
cionais”, diz.

O professor de Gestão 
Tributária da Fipecafi, Fábio 
Pereira, faz uma análise sobre 
a recuperação econômica das 
empresas e destaca que a 
melhor ação, que poderia ser 
avaliada pelas autoridades 
públicas, é a monetização de 
prejuízos fiscais, de forma a 
permitir que as empresas 
utilizem o ativo diferido fiscal. 

“Imagine que as companhias 
estão tendo mais despesas 
do que lucro, ainda mais no 
atual momento. 

Porém, no futuro, quando 
tudo se normalizar, elas terão 
suas recompensas. Com isso, 
uma das soluções é que o 
governo crie uma fórmula 
para adiantar a receita que 
ainda irá ocorrer. Esse pre-
juízo fiscal que poderia ser 
usado mais à frente, deve ser 
utilizado agora para abater 
os impostos e tributos”, 

Uma pesquisa realizada pela 
KPMG faz um raio-x do atual 
cenário para área de ciências da 
vida frente à pandemia causada 
pela Covid-19. O documento 
aponta as principais tendências 
e desafios do segmento e ainda 
mostra os caminhos para novos 
investimentos na área com a 
queda de vendas, pressão nas 
importações e na cadeia de supri-
mentos e dificuldades logísticas. 

Desafios da área de ciência 
da vida: 
	 •	Forte pressão na cadeia 

de suprimentos - restrições 
logísticas para importação e 
distribuição interna, e pres-
são de custos pelo aumento 
relevante do câmbio. 

	 •	Queda na demanda - redu-
ção relevante na dispensação 
/ venda de medicamentos e 
devices (implantáveis e ma-
teriais). No canal hospitalar o 
principal foco é o combate da 

Novos modelos de negócios, indústria com maior 
proximidade do cliente-paciente.
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Tendências e desafios para as ciências da vida no cenário de pandemia

Liderança humanitária: um novo 
passo para o sucesso das empresas

isolamento social,  a 
realidade da empresa 
também precisou de no-
vos modelos, onde todo 
o ambiente e os horários 
de trabalhos foram alte-
rados e tiveram que ser 
adaptados dependendo 
da singularidade de 
cada membro em sua 
residência. 

“Em dados, pode-se 
comparar um ponto im-
portante que mostra o 
humanitarismo dentro 
de nossa empresa. O 
faturamento de 2019 
cresceu em 122% em 
relação ao ano anterior, 

quando não havia esse valor como 
fator fundamental na cultura da 
Poli Júnior. Isso comprova uma 
enorme melhora no desempenho 
de todos os setores da organiza-
ção, mostrando a eficácia da com-
preensão e do reconhecimento da 
equipe”, completa. 

A liderança humanitária se faz 
muito eficaz independente do tipo 
de empresa, seja ela júnior ou sênior. 
Em ambos os casos, o olhar de um 
líder para a sua equipe é essencial e 
se torna uma peça fundamental para 
o seu crescimento e para o sucesso 
diante do mercado de um trabalho 
extremamente competitivo. 

Fonte e mais informações: (http://
www.polijunior.com.br/).

uma maneira exemplar e efetiva de 
lidar com o grupo pelo qual é diri-
gente. “Os membros precisam ser 
vistos como uma equipe, ser bem 
motivados e muito compreendidos 
pelo líder. Dessa forma, eles passam 
a fazer um bom trabalho, bem en-
trosados e com um desenvolvimento 
em equipe muito mais eficiente”, 
completa o assessor. 

Podemos tomar como exemplo 
a própria Poli Júnior, que se re-
adaptou a partir do momento em 
que a empresa teve como ambição 
alcançar um ponto de destaque 
no mercado, competindo no mes-
mo nível de empresas seniores e 
garantindo grandes rendimentos. 
Vale ressaltar que no período do 

Covid19, com consequentes 
cancelamentos e posterga-
ções de procedimentos e in-
tervenções eletivas. No canal 
varejista, o isolamento social 
tem impedido a interação 
médico-paciente, impactan-
do, portanto, a emissão de 
prescrições. 

	 •	Sustentabilidade opera-
cional - financeira principal-
mente dos participantes de 
capital nacional e de menor 
porte. 

	 •	Maior	protagonismo	na	rela-
ção com o cliente-paciente 
- desafios regulatórios. 

Tendências área de ciências 
da vida: 
	 •	Rentabilidade	 e	 equilíbrio	

econômico no segmento, 
considerando possível pres-
são para redução de preços 
de medicamentos e migração 
de pacientes da rede privada 

(“out of the Pocket”) - pos-
sível migração de volume 
comercializado de drogas de 
referência para similares e/
ou genéricos a depender do 
cenário econômico. 

	 •	Suspensão	 temporária	 de	
transações envolvendo ativos. 

	 •	Aceleração	da	transformação	
digital na cadeia de valor - 
múltiplos canais para contato 
com a classe médica e na 
relação cliente-paciente com 
foco para alavancar o acesso 
aos tratamentos. 

	 •		 Novos	 modelos	 de	 negócios,	
indústria com maior proximi-
dade do cliente-paciente - Uso 
de plataformas para gestão do 
cliente-paciente, novas tecno-
logias e inteligência artificial 
para aumentar os índices de 
aderência aos tratamentos, bem 
como para identificar surtos 
significativos de saúde e para 
acelerar o desenvolvimento de 
medicamentos (AI/KPMG).

para a rede pública - cenário 
de recessão econômica e 
aumento do desemprego, 
adicionando mais pressão no 
público e reduzindo número 

de assistido pela saúde suple-
mentar. 

	 •	Mudança	de	comportamento	
de consumo no que tange aos 
gastos diretos do paciente 
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O chamado over tourism, que é caracterizado pela prática 
em larga escala, que lota aeroportos e destinos turís-
ticos, sobrecarregando infraestruturas e é altamente 

prejudicial à comunidade local por afetar a tranquilidade na-
tiva, será renegado. É o momento de reconhecer o pequeno, 
está posta a oportunidade para destinos de pequeno porte, 
para atrativos simples e sem reconhecimento internacional. 

Viabilizar estruturas com poucos recursos e favorecer 
as viagens em pequena escala, parecem como a única 
alternativa para saciar o desejo humano de descobrir e 
desfrutar do ambiente natural frente à pandemia. As mes-
mas viagens que outrora eram desprezadas pelos grandes 
empreendimentos hoteleiros, pela falta de infraestrutura, 
são atualmente um diamante a ser moldado.

Foi necessária uma paralisação mundial, um bloqueio na 
movimentação automática de pessoas para se reconhecer 
e promover a reconexão humana com os elementos na-
turais, fundamentais para o bem-estar humano. Frente 
a este cenário de modificação, instabilidade e incertezas, 
reflete-se sobre três questionamentos fundamentais para 
a recuperação do setor turístico.

1. Quais os efeitos da pandemia no turismo 
brasileiro e no mundo?

As pessoas estão sendo convidadas a modificar seus 
padrões comportamentais, suas formas de interagir, de 
trabalhar, suas rotinas, seus hábitos e até a forma de se 
comunicar. Com isso, o consumo por viagens e pelo turismo 
também está sendo modificado.

O sol, a brisa do mar, o cheiro da terra e a conexão com 
os elementos da natureza estão sendo recalculados por 
todos nós. 

Como efeito de toda crise que estamos vivenciando, 
espera-se que o consumidor adquira maior consciência dos 
elementos reais que formam uma viagem. Para além da esco-

Que o tempo seja o grande e valioso bem, onde independentemente do destino escolhido, as horas e dias passados ali deixem marcas significativas em cada 
indivíduo. Pensar no favorecimento do tempo em detrimento da quantidade de destinos visitados é renegar parte da estrutura do turismo que conhecemos 

até hoje. 

TurisMO pós 
pandeMia ganha 

nOvO significadO

lha dos meios de transporte e de hospedagem a viagem tem 
por fundamento a conexão interna consigo, com aqueles que 
se escolhe como companhia e com o destino que se visita.  

Espera-se como impacto direto da Covid-19, que viagens 
mais intimistas recebam a sua devida valorização, e que causem 
menor impacto nos recursos naturais recursos naturais e mais 
valor, não econômico, mas de significados para cada indiví-
duo. O consumo do turismo em larga escala, será revisitado 
e modificado de maneira ampla e definitiva. Que as viagens 
sejam eminentemente formas de fortalecimento das relações 
humanas em detrimento de formas de consumo exacerbado 
ou de reprodução de status ou posição social.

2. O que as pessoas que atuam na área do 
turismo podem fazer para se recuperar após 
o fim do distanciamento social?

Toda a cadeia turística está sofrendo de forma direta os 
impactos da pandemia, e muitas discussões buscam contri-
buir com as possíveis formas de se recuperar. Tudo ainda é 
incipiente, não há respostas prontas ou fórmulas mágicas. 

O que se sabe em relação aos negócios turísticos é que eles 
sofrerão uma modificação estrutural no que se refere aos 
cuidados sanitários, aos controles de número de visitantes e 
até em relação aos padrões de consumo. Empreendimentos 
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“Os desejos de viajar e estar conectado com os elementos 
naturais estão sendo potencializados com o isolamento. 
é da natureza humana a necessidade de descoberta e de 
encantamento com o meio ambiente. 

que se voltarem para a oferta de experiências únicas com o 
destino, com respeito ao ambiente natural e às tradições locais, 
parecem mais apropriados a essa nova realidade mundial. 

Além disso, é necessário que o empreendimento observe 
o consumidor como um aliado em todo o processo – o papel 
do cliente se inferioriza frente à parceria que passa a ser 
construída entre cliente e empresa. Somos todos parceiros 
na superação do desafio posto. Sendo assim, a comunicação 
entre destino turístico e consumidor é baseada na hones-
tidade, de forma direta e clara – estabelecendo uma rede 
de fortalecimento e de ajuda mútua. 

Deixe o seu cliente saber dos seus principais desafios e 
deixe que ele decida como ajudá-lo em cada uma das etapas 
do processo. Certamente além de consumir uma viagem 
mais consciente ele também estará disposto a participar 
ativamente da sua recuperação.

3. como é possível se preparar para situações 
como essas no futuro?

Não há como se preparar para situações semelhantes. 
Acredito na modificação estrutural do consumo e da oferta 
de produtos e serviços de forma diferenciada e inovadora. No 
turismo, o cenário nacional se configura como uma oportu-
nidade de desenvolvimento único. Muitos darão preferência 
para viagens internas, para pequenos deslocamentos e para 
a segurança de permanecer em seu território.

O desejo de viajar e estar conectado com os elementos 
naturais estão sendo potencializados com o isolamento, é 
da na natureza humana a necessidade de descoberta e de 
encantamento com o meio ambiente. O turismo nacional 
recebe por este movimento uma oportunidade única de ser 
alavancado e valorizado pelo seu público de forma especial.

Que a sensibilidade do momento nos permita conectar 
e fomentar a descoberta das potencialidades locais e a 
valorizar os espaços e os atrativos nacionais. 

(*) - É coordenadora dos cursos de Gestão de Turismo e Gestão Empreendedora 
de Serviços do Centro Universitário Internacional Uninter.

viagens Mais inTiMisTas e Que causeM MenOr iMpacTO nOs recursOs naTurais

as belezas naturais das cataratas do iguaçu (pr) 
poderão ser novamente apreciadas pelos turistas. 
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A Medida Provisória 
936, editada em razão 
do cenário atual de pan-
demia pela Covid, dis-
põe sobre a redução de 
jornada ou suspensão 
de contratos de trabalho 
e determina, em contra-
partida, estabilidade 
provisória para os 
funcionários que 
forem impactados com 
a medida.

 

Referida estabilidade 
do emprego é válida 
durante o período 

acordado de redução de jor-
nada ou suspensão de tra-
balho e pelo mesmo período 
após o restabelecimento da 
jornada ou do encerramento 
da suspensão. Portanto, se o 
funcionário teve seu salário 
reduzido por dois meses, 
sua estabilidade perdura-
rá durante os dois meses 
do contrato com jornada 
reduzida, mais dois meses 
após o restabelecimento do 
trabalho em horário normal. 
Ao todo serão quatro meses.

A estabilidade previs-
ta não será considerada 
quando houver demissão 
por justa causa ou quando 
o empregado pedir desliga-
mento da empresa.

Nos casos de demissão 
sem justa causa, além das 
verbas rescisórias devidas, 
o empregador deverá pagar 
uma indenização prevista no 
art. 10, §1º da Medida Pro-
visória nº 396, de 1º de abril 
de 2020, que é o pagamento 
do salário integral durante 
o período de estabilidade.

Entretanto, devido à grave 
crise econômica decorrente 
do isolamento social e im-
possibilidade de exercício 
de atividades não consi-
deradas essenciais, muitos 
empresários têm se valido 
da rescisão contratual pelo 
fato do príncipe ou por 
força maior para rescindir 
contratos de trabalho e não 
pagar as verbas rescisórias 
devidas.

O Fato do Príncipe, previs-
to no art. 486 da CLT, é o ato 
da Administração Pública 
de natureza administrativa 
ou legislativa que gera a 
completa impossibilidade 
de execução do contrato 
de trabalho devido a algum 
evento que seja inevitável. 
Força Maior é um aconte-
cimento relacionado a fatos 
externos, independentes 
da vontade humana, que 
impedem o cumprimento 
das obrigações.

O Ministério da Econo-
mia elaborou uma nota 
informativa que esclarece 
que apenas quando houver 
ato de autoridade munici-
pal, estadual ou Federal 
suspendendo totalmente 
a atividade será admitida 
a rescisão do contrato de 
trabalho com base no fato 
do príncipe. A incidência 

da hipótese do art. 486 da 
CLT não autoriza o não 
pagamento de verbas de 
natureza salarial devidas 
na rescisão contratual. 
Portanto, o auditor-fiscal do 
Trabalho, sempre que cons-
tatar a alegação de fato do 
príncipe como motivo para 
rescisão contratual, deve:

Verificar se houve parali-
sação (total) do trabalho e 
não continuidade das ati-
vidades empresariais, seja 
temporária, seja definitiva;

Verificar se existe ato de 
autoridade municipal, esta-
dual ou federal suspendendo 
totalmente a atividade – se 
há restrição parcial, não se 
admitirá o fato do príncipe;

Verificar se foram quita-
das as verbas rescisórias, 
na forma e prazo estabele-
cidos nos parágrafos do art. 
477 da CLT, procedendo 
à lavratura dos autos de 
infração pert inentes , 
quando concluir pela 
violação de preceito legal;

Abster-se de exigir o reco-
lhimento, pelo empregador, 
da indenização compensa-
tória do FGTS prevista no 
art. 18, §1º, da lei 8.036/90.

Em relação à força maior, 
não se admitirá sua invoca-
ção como motivo para res-
cindir contratos de trabalho 
se não houve extinção da 
empresa ou do estabeleci-
mento em que trabalhe o 
empregado. O auditor-fiscal 
do Trabalho, nesse caso, 
deverá:

Verificar se há indícios de 
extinção da empresa ou do 
estabelecimento em que 
trabalhe o empregado;

Notificar o empregador 
para que este apresente o 
registro do ato de dissolução 
da empresa na junta comer-
cial ou órgão equivalente, 
para fins de comprovação 
do início do processo de 
extinção;

Verificar se foram quita-
das as verbas rescisórias, 
na forma e prazo estabele-
cidos nos parágrafos do art. 
477 da CLT, procedendo 
à lavratura dos autos de 
infração pert inentes , 
quando concluir pela 
violação de preceito legal;

Verificar se o empregador 
recolheu, pela metade, a 
indenização compensató-
ria do FGTS, nos termos 
do disposto no art. 502, 
incisos II e III, da CLT, 
c/c o art. 18, §2º, da lei 
8.036/90 – se comprovada 
a extinção da empresa ou 
estabelecimento.

Caso não tenha ocorrido 
a extinção, verificar se o 
empregador recolheu in-
tegralmente a indenização 
compensatória do FGTS, 
nos termos do disposto no 
art. 18, §1º, da lei 8.036/90.

Eduardo Moisés

MP 936: suspensão ou 
redução da jornada de 
trabalho e estabilidade

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (“Compa-
nhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16 de junho de 2020, às 14 horas, 
na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Con-
domínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) retifi cação dos itens 6.6 e 6.7 das deliberações, 
bem como do Anexo I da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 22 de abril 
de 2020 (“AGOE”), a fi m de excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco Central do 
Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no capital social da Companhia; (ii) 
homologação da subscrição de 43.374 (quarenta e três mil, trezentas e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal de emissão da Companhia pelo acionista Banco BMG S.A., em razão da (a) cessão de direito de 
preferência na subscrição das ações pelos acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina 
Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A.; (b) 
renúncia ao direito de preferência formalizado por João Annes Guimarães em 30 de abril de 2020; e (c) manifestação 
do acionista Banco BMG S.A. na subscrição das sobras, formalizado por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22 
de abril de 2020; e (iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações acima. 
Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 05 
de junho de 2020. Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Pare-
dão S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 09 
de julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 123, 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.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio de 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 08 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-
27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem 
em assembleia geral ordinária, no dia 09 de julho de 2020, às 
13:00 hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
127, 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.), 08 
de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reuni-
rem em assembleia geral ordinária, no dia 09 de julho de 2020, 
às 15:00hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º andar, 
sala 113, 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 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.), 
08 de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Di-
retor Presidente.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 09 de julho de 2020, às 17:00hs, na sede social 
na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio 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.), 08 de junho de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Con-
vocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
07.07.20 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agrope-
cuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em as-
sembleia geral ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 10:00hs, 
na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, 
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.), 05 de junho de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Vivaldo José Breternitz (*) 

Esse cenário tem le-
vado gigantes como 
Google,  Amazon, 

Apple, Facebook e Micro-
soft à aquisição de outras 
empresas. 

Segundo o Financial Ti-
mes, foram dezenove aquisi-
ções até o final de maio, em-
bora outros negócios sejam 
comentados, como a possível 
aquisição pela Amazon, da 
Zoox, que atua na área de 
veículos autônomos e que 
há dois anos era avaliada em 
US$ 3,2 bilhões. Dentre os 
negócios fechados, destaca-
se a aquisição, pelo Face-
book, de uma participação 
minoritária na startup de 
telecomunicações indiana 
Reliance Jio. O negócio, na 
casa dos US$ 5,7 bilhões 
permitirá que a rede social 
passe a ter um forte ponto 
de apoio na região. 

Há, no entanto, algumas 
nuvens no horizonte: con-
gressistas americanos estão 
propondo uma parada nes-
ses negócios, preocupados 

Segundo o Financial Times, 
foram dezenove aquisições até o final de maio.

Grandes empresas de 
tecnologia vão às compras
Diferentemente do que aconteceu durante a recessão de 2001, e na crise de 2008, quando a demanda 
por seus serviços decresceu, a pandemia está trazendo um aumento no número de usuários e uma 
provável melhora nos resultados das gigantes de tecnologia

co
m

pu
te

rw
or

ld
.c

om
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od
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ão Mas o simples fato de 

serem grandes empresas 
de tecnologia não tem ga-
rantido o sucesso a todas 
elas, Muitas estão cortando 
pessoal, especialmente as 
voltadas para profissionais 
que se deslocam, como a 
Boeing, Uber e seu concor-
rente Lyft, AirBnb e WeWork 
- esta última já fechou 
unidades em São Paulo e 
Rio. Outras, apesar de mais 
voltadas para computação 
e serviços, como IBM e HP 
também estão falando em 
demissões e reduções de 
salários, por seus clientes 
estarem adiando investi-
mentos. 

Apesar dessas preocu-
pações e de não sabermos 
como será o mundo após a 
pandemia, é provável que 
alguns desses gigantes da 
tecnologia tenham uma in-
fluência ainda maior sobre 
a forma como iremos traba-
lhar, estudar e nos divertir. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

com uma concentração de 
poderes em mãos dessas 
grandes empresas. Está 
tramitando o Pandemic An-
ti-Monopoly Act, proibindo 
negócios desse tipo durante 
a pandemia, evitando assim 
que essas empresas saiam 
como as grandes ganhadoras 
desses tempos da Covid-19. 

Vale lembrar o que acon-
teceu no início da década 

de 1980, quando, depois de 
um longo processo judicial, 
a AT&T, que praticamente 
monopolizava os serviços de 
telecomunicações nos Esta-
dos Unidos, foi dividida em 
diversas empresas menores, 
para evitar os perigos do 
monopólio e estimular a con-
corrência. Não é impossível 
que algo semelhante volte a 
acontecer. 

O alumínio já é muito utilizado na fa-
bricação de motores mais compactos, 
leves, eficientes e econômicos, por 
grandes montadoras automobilísticas 
nacionais, e agora também é uma 
tendência na fabricação de motores 
elétricos e equipamentos diversos, 
tanto para a indústria como em outros 
segmentos. “A utilização de alumínio 
na carcaça e nas tampas em motores 
elétricos proporciona vários diferen-
ciais técnicos, além de ser mais leve, 
dissipar mais calor e ser mais bonito 
por ter um acabamento superficial 
superior”, explica Drauzio Menezes, 
diretor da Hercules Motores Elétricos.

As desvantagens da carcaça de ferro 
fundido em comparação ao alumínio 
são: ter maior peso, dissipar menos 
calor, ter um acabamento superficial 
inferior e não ser totalmente sus-
tentável. “Para reprocessar o ferro, 
é utilizado processo de fundição 
em molde de areia verde e de uma 
resina especial. Depois de fundida 
a peça, parte da areia com resina é 
reutilizada e parte é descartada. Para 
fundir o ferro, é necessário muito mais 
energia elétrica, enquanto que para 
o alumínio, basta derreter e injetar 
novamente. Além disso, o alumínio 
tem um alto valor de reciclagem”, 
detalha Menezes. 

Segundo ele, para a obtenção das 
estruturas, é utilizado o processo de 
injeção de alumínio sob pressão, pro-
cedimento que permite alta produção 
de peças com geometrias complexas, 
como é o caso da carcaça: “No método, 
o alumínio fundido é injetado em um 
molde com grande pressão, dessa ma-
neira atinge o preenchimento total do 
molde, que depois é aberto para a peça 
ser retirada”. A aplicação de peças de 
alumínio injetado vem apresentando 
um crescimento constante nos mais 

Motores elétricos com carcaça de 
alumínio são uma tendência

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes 
abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral 
no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, 
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 
Ramais 1761/4089”. Empresa: E. C., CNPJ: **.*58.942/0001-**, Contrato: 4500017282; Empresa: C. D. F. 
D. C. A. D. D. C. LTDA, CNPJ: **.*31.652/0001-**, Contrato: 4500027956; Empresa: E. T. EIRELI, CNPJ: 
**.*61.599/0001-**, Contrato: 4500019105; Empresa: M. M. D. S. S., CNPJ: **.*56.427/0001-**, Contra-
to: 4500027701; Empresa: D. B. C. D. C. LTDA, CNPJ: **.*34.129/0001-**, Contrato: 4500028477; Em-
presa: F. S. S. A. LTDA, CNPJ: **.*49.124/0001-**, Contrato: 4500031588; Empresa: J. C. 09780541802, 
CNPJ: **.*27.489/0001-**, Contrato: 4500024622; Empresa: S. M. D. S. P., CNPJ: **.*10.185/0001-**, 
Contrato: 4500023342; Empresa: D. D. E. LTDA, CNPJ: **.*53.312/0001-**, Contrato: 4500027994;

Comércio de 
conversação 
desperta atenção 
do consumidor 

Mesmo após a reabertura 
do comércio, o consumidor 
brasileiro mostra maior in-
tenção de compra por canais 
digitais de conversação, 
como Whatsapp e Face-
book. É o que indica o mais 
recente estudo do Boston 
Consulting Group (BCG) 
sobre o comportamento do 
consumidor . 

O BCG perguntou aos con-
sumidores como seu padrão 
de compras, por canal, deve 
alterar nos próximos seis 
meses, com a reabertura do 
comércio em larga escala. 
Na categoria eletrônicos, 
por exemplo, o levantamen-
to aponta crescimento de 
26 pontos percentuais na 
intenção de compras por 
canais de conversação, em 
comparação a sites e aplica-
tivos de varejistas (23 pontos 
percentuais) e aplicativos 
de compras (dez pontos 
percentuais). 

O estudo aponta, por ou-
tro lado, uma retração na 
intenção de acesso a lojas 
físicas. Conforme o BCG, o 
aumento no uso do comércio 
social e “conversacional” é 
impulsionado especialmen-
te por empreendedores 
digitais, que alavancam sua 
reputação pessoal, redes e 
conhecimento para vender 
produtos usando plata-
formas digitais. O estudo 
com o estudo COVID-19 
and the Emerging-Market 
Consumer-The Power of Re-
silience, pode ser acessado 
em: (https://www.bcg.com/
en-br/publications/2020/
covid-19-impact-emerging
-market-consumers-second
-edition.aspx). 

variados setores produtivos, com 
destaque para a indústria automotiva.

Peças para carros, caminhões e 
motocicletas, como blocos de motor, 
carcaças de câmbio, carters e outros 
componentes automotivos, vêm rece-
bendo um aumento da participação 
de ligas de alumínio. As principais 
vantagens são o menor peso, o aca-
bamento superficial superior, a baixa 
taxa de refugo por porosidade e a alta 
produtividade.

Leandro Bertolino, gerente de 
Engenharia da Hercules Motores, 
comenta que apesar do investimento 
em carcaça de alumínio para motores 
elétricos ser pelo menos cinco vezes 
maior do que as mesmas peças em 
ferro fundido, muitas empresas le-
vam em consideração os diferenciais 
técnicos e as vantagens. 

“Como os motores com estrutura de 
alumínio possuem peso consideravel-
mente menor do que os de ferro, isso 
é ergonomicamente positivo para os 
colaboradores que levantam e manu-
seiam o motor e até os equipamentos. 
Além disso, como possuem peso con-
sideravelmente menor, os motores 
com carcaça de alumínio ajudam a 
reduzir os custos com fretes e com 
movimentações, o que é um grande 
benefício”, completa. 

Fonte e mais informações: (http://
www.herculesmotores.com.br).

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

agência de confiança, ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: ALEx CARVALhO FREITAS DE QuEIROz, profissão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Martins de Queiroz e de 
Silvana de Carvalho Freitas de Queiroz. A pretendente: InGRID BORGES DE OLIVEIRA, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/07/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Joel Rodrigues de Oliveira 
e de Anelci Borges Rego.

O pretendente: EDuARDO nunES BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailza Barbosa de Oli-
veira. A pretendente: KAROLAInE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neilton Raimundo Santos e de 
Eide Leite de Oliveira.

O pretendente: ALExSAnDER PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: cabeleireiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Francisco dos Santos e de 
Irany Caetano Pereira. A pretendente: KARIny nAyARA ALMEIDA DE OLIVEIRA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
11/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cesar Ricardo 
Couto de Oliveira e de Elenice Pereira de Almeida.

O pretendente: ChRISTIAn JOSÉ BEzERRA, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1995, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Manoel Bezerra e de Margarida de Paiva Bezerra. A 
pretendente: VAnESSA ROBERTA TOLEDO, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1975, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Antonio Roberto de Toledo e de 
Odete Aparecida Toledo.

O pretendente: GuILhERME FARIAS DOnATO, profissão: jardineiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adetino Dias Donato e de Maria Aparecida Farias 
dos Santos Donato. A pretendente: GABRIELA DO nASCIMEnTO BORGES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renigio Bispo Borges e de 
Elisangela do Nascimento Queiroz Borges.

O pretendente: WAGnER GOMES DA SILVA, profissão: infestador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Serrinha, RN, data-nascimento: 25/09/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes da Silva e de Clarice Venâncio da Rocha. 
A pretendente: ROSELí OLIVEIRA DAMASCEnO, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo Felix Damasceno e de Maria 
de Fatima Oliveira Damasceno.

O pretendente: LEOnARDO RODRIGuES, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Margarete Rodrigues. A pretendente: KÉThLLyn 
DA SILVA GuIMARãES, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Hosana da Silva Guimarães.

O pretendente: CLEITOn RODRIGuES PEREIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Scilas de Souza Pereira e de Marly Rodrigues 
Pereira. A pretendente: RAQuEL BARBOSA SOuzA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Souza e de Celia 
Barbosa da Silva.

O pretendente: JuLIO CÉSAR GOMES DOS SAnTOS, profissão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos dos Santos e de Quiteria 
Gomes dos Santos. A pretendente: CAROLInA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Santos de Jesus 
e de Maria de Jesus da Silva Santos.

O pretendente: ITALO GEOVAnE SILVA MELO, profissão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Bento, MA, data-nascimento: 03/05/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Botêlho Melo e de Antonia de Lisboa 
Silva. A pretendente: JunIÉLIA ROQuE ChAVES, profissão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Tabuleiro do Norte, CE, data-nascimento: 22/04/1986, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Maria Roque e de Maria Vilani 
Chaves de Almeida.

O pretendente: RAIMunDO nOnATO MOREIRA, profissão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: União, PI, data-nascimento: 13/09/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria das Dores Moreira. A pre-
tendente: MARIA APARECIDA FERnAnDES GOMES, profissão: serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: União, PI, data-nascimento: 28/02/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Gomes e de Maria 
do Rosário Fernandes Gomes.

O pretendente: MARCELO PEREIRA ALCAnTES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 18/06/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Roberto Gonçalves Alcantes e de Maria 
Pereira Alcantes. A pretendente: ALESSAnDRA DA SILVA PEREIRA, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira Neto e de 
Ivonete Ferreira da Silva Pereira.

O pretendente: JOãO BATISTA DE JESuS SILVA, profissão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josué Constantino da Silva e de 
Valquiria de Jesus Silva. A pretendente: VânIA MuSSATO, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1971, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hercílio Mussato e de Maria 
Aparecida Ferreira.

O pretendente: VITOR FERREIRA VASQuES, profissão: cobrador de ônibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Valter Gobis Vasques e de Marta Euripedes Ferreira 
Vasques. A pretendente: SAMARA nEVES SOuzA DE BRITO, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hailton Cantides de Brito e de Joanice 
Neves Souza de Brito.

O pretendente: ITALO MAThEuS nunES REIS, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1995, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Lindelson Guimarães Reis Filho e de Maria Rodrigues 
Nunes da Silva. A pretendente: VAnESSA LARySSA PEREIRA ChAGAS, profissão: 
analista de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz de Oliveira 
Chagas e de Ana Lucia Pereira.

O pretendente: EDSOn DE ALMEIDA POSSO, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1964, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Posso e de Eunice de Almeida Posso. 
A pretendente: CRISTIAnE REGInA DOS SAnTOS, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Paiçandu, PR, data-nascimento: 12/04/1977, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Marques dos Santos e de Tereza 
Ribeiro dos Santos.

O pretendente: FLAVIO BARROS DE ALMEIDA, profissão: atendente de telemarke-
ting, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 15/06/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Luciano de Almeida e 
de Maria do Socorro Barros de Almeida. A pretendente: JhEnnIFER OLIVEIRA CAE-
TAnO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
22/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson da Silva 
Caetano e de Gizele Aparecida de Oliveira da Silva.

O pretendente: yTORIQuE ChARLES, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Dessalines, Haiti, data-nascimento: 15/12/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ito Charles e de Clairezulia Aristilde. A pretendente: MARIE 
CLAuDE JEAn ChARLES, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Bainet, Haiti, data-nascimento: 12/07/1982, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Jean Claude Jean Charles e de Micile Louis.

O pretendente: EWERTOn LuCIO CARDOzO, profissão: agente de apoio socioeduca-
tivo, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gentil Pereira Cardozo 
e de Manoelita Lucio Cardozo. A pretendente: nEuRACI PEREIRA nASCIMEnTO, 
profissão: técnica de farmácia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 16/10/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Romulo Pereira Nascimento e de Juscileide Margarida Pereira.

O pretendente: EVERTOn PAIVA LIMA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ferreira Lima e de Rosangela Maria Paiva Lima. A 
pretendente: LuIzA DE OLIVEIRA LISBOA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, SP, filha de Carlos Alberto de Oliveira Lisboa e de Solange Cristina Lopes de 
Oliveira Lisboa.

O pretendente: nAJAí JOSÉ nASCIMEnTO DA PAIxãO FILhO, profissão: oficial 
mecânico de refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: Seabra, BA, data-nas-
cimento: 20/03/1997, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Najaí José 
Nascimento da Paixão e de Sirlene Sales do Nascimento. A pretendente: ARyAnnE 
DE SOuzA MOREIRA, profissão: operadora de teleatendimento I, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genesis Moreira e de Maria Eloisa 
de Souza Moreira.

O pretendente: LuIz CARLOS LOPES, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1950, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Lopes e de Darci Galvão Lopes. A pretendente: 
FLáVIA MELLILO, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/05/1950, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Vicente Mellilo e de Clara Mellilo.

O pretendente: MAThEuS LEMOS DOS SAnTOS, profissão: sepultador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Givaldo dos Santos e de Elisa Maria Lemos 
dos Santos. A pretendente: VITORIA GABRIELE PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudemir Pereira dos 
Santos e de Regina Aparecida Pereira dos Santos.

O pretendente: WEVERTOn nASCIMEnTO PEnhA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Teodoro Penha e de Cristiane 
Pereira do Nascimento Penha. A pretendente: AnDRESSA AnDRADE DE MATOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldir de 
Matos e de Andrea de Andrade Santos.

O pretendente: ÉTTORE ThIERRy DE LIMA LEITE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Presidente Prudente, SP, data-nascimento: 24/08/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nei Leite da Silva e de Angela Maria 
de Lima Leite. A pretendente: GABRIELA COSTA nunES, profissão: assistente de 
relacionamento d, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel de Souza 
Nunes e de Lucimara Silva da Costa.

O pretendente: LuIS AnTOnIO VAz DA SILVA JuLIO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/2002, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcos Antonio da Silva Julio e de Rosa Maria 
Vaz da Silva. A pretendente: LARISSA REGInA SILVA PEREIRA, profissão: autôno-
mo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailson Severino Pereira 
e de Sara Regina da Silva.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA SOuzA, profissão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Caetano de Souza Filho e de Maria Lucia da Silva 
Souza. A pretendente: ESTÉFAny PEREIRA MARTInS, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 11/10/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio José Pereira dos 
Santos Veras e de Heleny Martins da Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: WILLIAn nERES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
supervisor de telemarketing, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 
(10/11/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Geraldo Magela Ribeiro e de Maria Cristina Neres Ribeiro. A pretendente: SuSAn 
MOREIRA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão analista de SAC, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/03/1994), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Moreira Alves e de 
Zoraide Correa Alves.

O pretendente: GABRIEL VARELA MOnTEIRO LInO, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Jacareí - SP, no dia (29/12/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Davi Monteiro Lino e 
de Vera Lucia Varela Monteiro Lino. A pretendente: MAyRA MOnTEL, de nacionalidade 
brasileira, profissão marketeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(03/11/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Dorival 
Antonio Montel e de Leila da Silva Porto.

O pretendente: RIChEMAR TAnCIL, de nacionalidade haitiana, profissão informática/
serigrafia/operador de caixa, estado civil solteiro, nascido em República do Haiti, no dia 
(30/10/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Exaus 
Tancil e de Fanita Chery. A pretendente: WILnISE MOnDELuS, de nacionalidade hai-
tiana, profissão secretariado diplomático, estado civil solteira, nascida em Haiti, no dia 
(11/06/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilfrid 
Mondelus e de Ismanie Jean.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: nELSOn PEREGRInO MARTInEz, de nacionalidade brasileira, 
profissão aposentado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(18/02/1944), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Peregrino Martinez e de Alberta Nunes Martinez. A convivente: CARMEM 
PORTERO FORnAzIERI, de nacionalidade brasileira, profissão aposentada, es-
tado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/07/1951), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Portero e de Lúcia 
Fornazieri Portero.

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

 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: ALEx LIMA CRuz, profissão: auxiliar de contas a pagar ple, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/11/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Cruz e de 
Maria Bezerra Lima Cruz. A pretendente: KEROLLyn yAnE DOS SAnTOS hITO, 
profissão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 10/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Reginaldo Aparecido Hito e de Edna Paula dos Santos Hito.

O pretendente: FáBIO CAMARGO DE MORAES, profissão: gestor de planejamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/10/1980, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reynaldo Antonio Camargo 
de Moraes e de Sandra Savioli Camargo de Moraes. A pretendente: FABíOLA SAnTIS 
DE OLIVEIRA, profissão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 05/06/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fausto Augusto de Oliveira e de Elisabeth de 
Santis Oliveira.

O pretendente: MACIEL VICEnTE DO nASCIMEnTO, profissão: cobrador de onibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em João Alfredo, PE, data-nascimento: 18/04/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Vicente do Nascimento 
e de Maria Lucia Xavier. A pretendente: CAROLInA PIO DE CARVALhO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/09/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alvino Pio de Carvalho e 
de Elaine Pio de Carvalho.

O pretendente: CAIQuE FIGuEIREDO AnJOS, profissão: desempregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Butantã, SP, data-nascimento: 25/10/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosmari Figueredo Anjos. A 
pretendente: SARA DE CASSIA DO AMARAL, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 16/03/2001, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Mathias do Amaral e de Solange 
Domingues do Amaral.

O pretendente: OTAVIO VITOR JunIOR, profissão: desempregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Carlópolis, PR, data-nascimento: 28/02/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio Vitor Neto e de Ana Maria 
da Silva. A pretendente: ALInE SARAIVA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/09/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel Virginio da Silva e de Maria 
Celia Saraiva de Toledo.

O pretendente: EVERTOn FRAnCO DE OLIVEIRA, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Bragança Paulista, SP, data-nascimento: 27/10/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Aparecido Franco de Oliveira 
e de Elisabete Cardoso de Oliveira. A pretendente: AnnA BEATRIz ABREu BOTTOnI, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-
nascimento: 13/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marco Antonio Bottoni e de Edenice de Abreu Bottoni.

O pretendente: JOãO zIFIRInO DE ALMEIDA FILhO, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ibicuí, BA, data-nascimento: 28/07/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Zifirino de Almeida e de Maria 
Isméria de Almeida. A pretendente: JOELIA LACERDA COELhO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Sebastião Laranjeiras, BA, data-nascimento: 
15/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim 
Ferreira Coelho e de Almeirinda Lacerda Coelho.
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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: MOISÉS BARBOSA DOS SAnTOS OLIVEIRA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Ezequiel de Oliveira e de 
Eugênia Barbosa dos Santos. A pretendente: ELIETE MARIA DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 05/08/1964, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nivaldo Galdino dos Santos e de 
Zilda Rodrigues de Sena.

O pretendente: GERSOn AQuInO RIBEIRO FILhO, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gerson Aquino Ribeiro e de Maria Aparecida 
dos Santos Pinto. A pretendente: VIRGInIA MEIRELES DE LIMA, profissão: fiscal de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1979, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Expedito Coelho de Lima 
e de Nelma Meireles de Lima.

O pretendente: RAFAEL CARnEIRO DOS SAnTOS, profissão: técnico de climatização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jonas Bezerra dos Santos e de 
Iraci Gonçalves Carneiro dos Santos. A pretendente: DÉBORA PAOLLA FERnAnDES 
SOARES, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/10/1999, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de José 
Fernandes Soares e de Ana Paula Cascais Santos Soares.

O pretendente: RODOLFO SAInT’ CLAIR CORREIA DA SILVA, profissão: manobrista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arlete Correia da Silva. A pretendente: 
ThALITA TAVARES DE PAuLA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Francisco Dejamean de Paula e de Rute Tavares de Carvalho Paula.

O pretendente: PAuLO CESAR PIGATTO, profissão: salgadeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Descalvado, SP, data-nascimento: 22/04/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Benedito Pigatto e de Regina Marta 
Mendonça Pigatto. A pretendente: RuTE FARIAS DE CARVALhO, profissão: aux. de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Acajutiba, BA, data-nascimento: 18/07/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Alves de Carvalho e de Miriam 
Leão Farias.

O pretendente: GEnIVALDO CALIxTO DOS SAnTOS JunIOR, profissão: açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Teolândia, BA, data-nascimento: 19/07/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Genivaldo Calixto dos Santos e 
de Gildásia Santos de Jesus. A pretendente: ShEyLLA MARIAnA BARBOSA 
GREGORIO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-
nascimento: 12/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Izaias da 
Silva Gregorio e de Sandra Maria Barbosa Alves.

O pretendente: yTORIQuE ChARLES, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Dessalines - Haiti, data-nascimento: 15/12/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Ito Charles e de Clairezulia Aristilde. A pretendente: MARIE 
CLAuDE JEAn ChARLES, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Bainet - Haiti, data-nascimento: 12/07/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jean Claude Jean Charles e de Micile Louis.

O pretendente: REnAn AuGuSTO GEROnIMO DE SOuSA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Geronimo de Sousa e de Maria 
Helena Ferucci de Sousa. O pretendente: CASSIA DA SILVA DE ALMEIDA, profissão: 
nutricionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ewander Simão de 
Almeida e de Rute da Silva de Almeida.

O pretendente: ThIAGO hEnRIK ALMEIDA DA MATA, profissão: aux. de logistíca, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
17/06/1995, residente e domiciliado em Poá, SP, filho de Gilberto Araujo da Mata e 
de Dulcilene Maria de Almeida Mata. A pretendente: JESSICA nATIELE CARVALhO 
PInTO, profissão: assistente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Fabio Novaes Pinto e de Dionicia Carvalho Novaes Pinto.

O pretendente: Ruy hEnRIQuES BARBOSA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Paulo Barbosa e de Cristina Ligia Henriques Barbosa. 
A pretendente: SAnDRA yuRI TAGuChI, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1975, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Massami Taguchi e de Edna Maria Pereira Taguchi.

O pretendente: RIChARD SAnTOS DE SAnTAnA MOTA, profissão: gesseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ricardo de Santana Mota e de Dulcineia Ferreira 
dos Santos. A pretendente: nAJLA RODRIGuES DE SOuzA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ronaldo Nonato de Souza e de Zilda 
Rodrigues de Jesus.

O pretendente: RAFAEL SILVA REIS, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/08/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Gilmar Alves dos Reis e de Cleusa Antonio da Silva Reis. 
A pretendente: InGRID SALGADO DOS SAnTOS, profissão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdevino Jose dos Santos e de Divani Ferreira 
Salgado.

O pretendente: LEAnDRO APARECIDO DA SILVA FRAnCISCO, profissão: operador 
de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
13/02/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Aparecido Ramos 
Francisco e de Renata Martins da Silva. A pretendente: GABRIELLy SAnTAnA 
DOS SAnTOS, profissão: agente de atendimento educacional, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Otavio dos Santos Junior e de Gisele Santana Silva.

O pretendente: JOSÉ OTAVIO DOS SAnTOS JÚnIOR, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Otavio dos Santos e de Maria da Graça 
Alves dos Santos. A pretendente: GISELE SAnTAnA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Ruberto Medeiros Silva e de Idaci de 
Santana Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DOS SAnTOS, profissão: aux. de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carvalho dos Santos e de Maria José 
Paulino dos Santos. A pretendente: REnATA SILVA PEREIRA, profissão: aux. de 
produção, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
10/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Dias Pereira e 
de Marcia Silva Pereira.

O pretendente: PEDRO hEnRIQuE SOuzA DOS SAnTOS, profissão: analista 
financeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/10/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Noel Santana dos 
Santos e de Selma Maria de Souza. A pretendente: FERnAnDA ALVES DE MORAES, 
profissão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo 
Santana Moraes e de Edna Alves da Silva Moraes.

O pretendente: JOSÉ AnTOnIO VERGILIO, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1958, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jeronimo Olivio e de Gelsa de Oliveira. A pretendente: MARIA 
LuCIA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1957, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Manoel Soares da Silva e de Odete de Oliveira da Silva.

O pretendente: JhOnATAn COnCEIÇãO SALES, profissão: escriturário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Conceição Sales e de Josefa Conceição 
da Silva Sales. A pretendente: BEATRIz REGInA DA SILVA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 20/03/1996, residente 
e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de José Luiz da Silva e de Sonia Regina 
Pereira do Nascimento.

O pretendente: EMAnuEL JÚLIO DE CASTRO SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 09/03/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero de Castro Silva e de Maria 
Raimundo de Castro Silva. O pretendente: CAROLInE TAVARES DA SILVA, profissão: 
jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Bertoldo da Silva 
Filho e de Rita de Assunção Tavares.

O pretendente: VITOR EDuARDO PEREIRA LO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adriana Ferreira Lo. A pretendente: 
ROBERTA DA SILVA VIEIRA, profissão: op. de monitoramento, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Vieira Junior e de Maria Lucia da Silva 
Vieira.

O pretendente: DAnILO CIRELLI FRAnCO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sonia Cirelli Franco. A pretendente: ELAInE CRISTInA 
QuIRInO DOS SAnTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Natalina Quirino de Almeida. Es
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 10 de junho de 2020 9Negócios
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Passos necessários 
para se preparar 

para o futuro 
da conectividade 5G

Com a chegada 
recente dos primeiros 
serviços 5G sem fio, a 
jornada começa a se 
delinear e as empresas 
começam a estudar 
quais passos devem 
tomar para adotar a 
nova tecnologia

Ao fornecer conectivi-
dade sem fio até 100 
vezes mais rápida 

que qualquer tecnologia 
anterior, o 5G criará no-
vas oportunidades e novos 
mercados e impulsionará 
ainda mais o mundo da In-
ternet das Coisas (Internet 
of Things - IoT). E quais são 
os principais passos para 
se preparar para o futuro 
da conectividade 5G? Nós 
identificamos cinco passos 
fundamentais para ter su-
cesso nessa jornada. 

Em primeiro lugar, é pre-
ciso garantir que a sua 
abordagem de modelagem 
de dados seja adequada para 
implantações de IoT. Os mo-
delos de dados relacionais, 
baseados no princípio de 
que todos os dados estão 
armazenados em tabelas, 
não desaparecerão tão cedo, 
mas não foram projetados 
para lidar com os requisitos 
da IoT e a conectividade 5G. 

Um modelo de dados de sé-
ries temporais, com observa-
ções feitas sequencialmente 
ao longo do tempo, é mais 
adequado para gerenciar 
conjuntos de dados de IoT, 
onde os eventos devem ser 
gravados com base no tem-
po e depois analisados com 
base no cenário, condições 
e estados do entorno no 
momento em que ocorreram 
os eventos. 

Em segundo lugar, esses 
dados precisam ser analisa-
dos em tempo real. Os dis-
positivos conectados geram 
dados constantemente, e 
esses dados devem ser en-
viados e recebidos. Muitas 
vezes, também é preciso agir 
rapidamente, o que significa 
que você precisa da capaci-
dade de analisar dados em 
tempo real. 

Por exemplo, quando 
existe uma condição de fa-
lha iminente que se ocorrer 
provocará a interrupção da 
operação, com o monitora-
mento do ativo, é possível 
saber com antecedência esta 
situação e realizar a interven-
ção, resultando em menores 
chances de se ter uma parada 
na operação da planta. 

Os dados só têm valor en-
quanto geram inteligência. 
Por isso, o terceiro passo 

é manter apenas os dados 
necessários. Embora a IoT 
gere uma tonelada de dados, 
alguns deles perdem sua uti-
lidade muito rapidamente e 
não precisam ser mantidos. 
Dados que apresentam ape-
nas situações corriqueiras e 
dentro da normalidade po-
dem ser descartados, como 
medidas de pluviômetros 
onde os valores são iguais 
a zero indicando a não inci-
dência de chuva. 

Armazenar dados desne-
cessários é caro e consome 
recursos. Por isso, os dados 
da IoT precisam ser avaliados 
por seu valor, relevância e 
ciclo de vida. Mais empresas 
estão se voltando para a nu-
vem híbrida para aproveitar 
o custo-benefício da nuvem 
pública e ao mesmo tempo 
manter o controle na nuvem 
privada. 

A IoT exigirá a capacidade 
de escalar à medida que os 
volumes de dados aumen-
tam, e a nuvem híbrida pode 
melhorar o desempenho da 
IoT, mantendo o processa-
mento de dados mais próxi-
mo de onde os dados são cria-
dos, reduzindo o tráfego de 
dados em direção ao centro 
de controle e armazenando 
apenas dados relevantes em 
um repositório centralizado 
para possibilitar a criação de 
dashboards (analíticas de 
negócio) que sintetizem as 
informações de várias fontes 
para tomada de decisão. 

Por fim, a IoT precisará de 
análises robustas. Quanto 
mais dados houver, mais 
você precisará entender o 
valor desses dados. Solu-
ções de Analytics ajudam 
a descobrir padrões de de 
comportamento de algu-
mas grandezas e identificar 
quando há alguma anorma-
lidade que denota um mau 
funcionamento de ativos 
monitorados. As ferramen-
tas analíticas em tempo 
real que se integram ao seu 
sistema de dados ajudarão 
você a aproveitar os dados 
da IoT em um mundo 5G. 

Adotar esses passos aju-
dará a criar uma base sólida 
para o futuro com a tecno-
logia 5G que se aproxima 
rapidamente. Ao garantir 
que seus sistemas de dados 
sejam compatíveis e ofe-
reçam suporte ao 5G e aos 
dados coletados e analisados 
pelos dispositivos de IoT, sua 
empresa poderá aproveitar 
as vantagens da IoT e ofe-
recer as experiências que 
o cliente moderno de hoje 
espera. 

(*) - É responsável por produtos 
para Conexões Inteligentes da Atech 

(www.atech.com.br).

Ricardo Hayashi (*)

O mais recente relatório, produ-
zido pela Zurich Insurance Group 
em parceria com a consultoria de 
risco e corretora Marsh & McLen-
nan e o Fórum Econômico Mun-
dial, mostra que, no curto prazo, 
os riscos de disrupção das cadeias 
logísticas globais, dificuldades de 
algumas empresas em se recupe-
rar da pandemia e as crescentes 
tentativas de fraudes e roubo de 
dados, estão entre as maiores 
preocupações das lideranças 
de empresas multinacionais na 
Europa, Ásia, África, América do 
Norte, Oriente Médio e América 
Latina e Caribe.

Além desses três riscos, a pos-
sibilidade de uma recessão eco-
nômica prolongada na economia 
global, o aumento no número de 
falências de grandes empresas e 
PMEs, e a restrição de pessoas e 
comércio entre países são outras 
preocupações dos 350 executivos 
que participaram do levantamento 
em abril. Além do receio de uma 
recessão global prolongada e alto 
desemprego, os empresários te-
mem também a ocorrência de um 
novo surto de doenças infecciosas.

“Este é um importante estudo 
que traça um panorama dos desa-
fios globais nos próximos 18 meses 
na visão de grandes lideranças 
de todas as regiões do mundo, e 
ajuda as companhias a compre-
ender quais são os seus desafios. 
Para as empresas brasileiras, é 
imprescindível rever todas as suas 
estratégias de gestão de riscos, 

Os empresários temem também a ocorrência 
de um novo surto de doenças infecciosas.
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A principal mudança 
foi a diminuição dos 
gastos, citada por 

51% dos entrevistados. A 
pesquisa aponta que 27% 
dos brasileiros passaram a 
guardar mais recursos para 
se prepararem para as incer-
tezas no futuro. Do total de 
entrevistados, 22% já come-
çaram a atrasar o pagamento 
de boletos, contas ou outros 
compromissos financeiros.

O estudo também revela 
que a pandemia afetou a 
renda da maioria (55%) dos 
brasileiros das classes A, B 
e C com acesso à internet, 
público que participou da 
pesquisa. Entre eles, 66% 
afirmam que a queda na 
renda foi superior a 25%. A 
relação dos brasileiros com 
os bancos também sofreu 
alterações - 43% deixaram 
de frequentar agências 
bancárias e 46% afirmam 
que têm utilizado produtos 
financeiros digitais (apli-

27% dos brasileiros passaram a guardar mais e se prepararem 
para as incertezas no futuro.
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Maioria dos brasileiros mudou hábitos 
financeiros durante pandemia

Segundo pesquisa Ibope Inteligência encomendada pelo C6 Bank, 89% das pessoas já modificaram os 
seus hábitos financeiros

desde 2008. A crise deve 
forçar os clientes dos bancos 
a comparar esses valores 
no mercado e a encontrar 
alternativas com melhor 
custo-benefício”, diz Max-
naun Gutierrez, responsável 
pela operação de pessoas 
físicas no C6 Bank.

A pesquisa também ma-
peou as preocupações em 
relação às finanças. Pouco 
mais da metade (55%) tem 
medo de não conseguir 
dinheiro suficiente para 
atender às necessidades da 
família durante a pandemia. 
O segundo maior receio 
nessa área é depender da 
ajuda de outras pessoas 
para fechar as contas, res-
posta citada por 37% dos 
entrevistados. A pesquisa 
ouviu 2.000 brasileiros das 
classes A,B e C com acesso à 
internet. A margem de erro é 
de dois pontos percentuais.

Fonte e mais informações 
(www.c6bank.com.br).

cativo, internet banking, 
cartão virtual) com mais 
frequência. 

Também houve parcial 
migração das lojas físicas 
para o e-commerce, já que 
31% dos entrevistados con-
taram que a maior parte das 
compras passou a ser feita 
de forma on-line. A pesquisa 
também mostra que os bra-
sileiros começaram a checar 
o extrato bancário com mais 

frequência e que passaram 
a prestar mais atenção em 
taxas e tarifas cobradas pelos 
bancos.

“Com a queda na renda 
das pessoas, é fundamental 
colocar na ponta do lápis o 
gasto com taxas e tarifas 
bancárias. As despesas com 
serviços bancários chegam 
a 1% do orçamento das 
famílias, e o valor desses 
serviços aumentou 150% 

Os seis riscos que mais preocupam 
as lideranças no curto prazo

revisar os seus programas de se-
guros e estabelecer princípios para 
proteger e continuar os negócios”, 
afirma Roberto Hernández, Diretor 
Executivo de seguros corporativos 
da Zurich no Brasil.

Segundo o executivo, o relatório 
COVID-19 Risks Outlook: A Preli-
minar Mapping and Its Implications 
(https://bit.ly/3gn4bm1), mostra 
que a pandemia da Covid-19 vai 
trazer impactos para os negócios 
das empresas e para a economia 
como um todo. Porém, projeta 
uma perspectiva positiva de que 
o momento é de ampliar as ações 
para que se reconstrua um mundo 
melhor a partir da pandemia. “As 
organizações que tiverem disci-
plina e estiverem preparadas para 
enfrentar este momento, de forma 
estruturada, terão mais vantagem 
competitiva após a pandemia”, diz.

Ranking dos riscos:
 1) Possibilidade de uma reces-

são econômica prolongada na 
economia global;

 2) Aumento no número de fa-
lências de grandes empresas 
e PMEs;

 3) Crescentes tentativas de 
fraudes e roubo de dados 
por conta do maior número 
de trabalhadores acessando 
as redes das empresas em 
trabalho remoto;  

 4) Riscos de algumas empresas 
não se recuperar da pande-
mia;

 5) Disrupção das cadeias logís-
ticas globais;

 6) Restrição de pessoas e co-
mércio entre países. 

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (12/06/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Magalí Borges dos Santos. A 
pretendente: CRISTIANE BELARMINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (19/09/1979), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Eduardo Carias dos 
Santos e de Lourdes Belarmino.

O pretendente: CLÁUDIO LOGUERCIO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão 
técnico de TI, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (09/10/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cláudio Loguercio e de 
Maria José da Rocha Pereira Loguercio. A pretendente: JULIANA MARRAS SO-
ARES, estado civil solteira, profissão gestora de processo, nascida nesta Capital, 
Indianópolis - SP, no dia (12/03/1990), residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, filha de Gilmar Luis Soares e de Valquiria Marras Soares. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de serviço, desta Capital, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: ROMERSON GOMES PETROLINI, estado civil divorciado, profissão 
técnico telecomunicação, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (24/09/1977), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Petrolini 
e de Vanderli Gomes Petrolini. A pretendente: ÍTALA DANIELLE MACHADO NEVES, 
estado civil solteira, profissão técnica enfermagem, nascida nesta Capital, Itaim Paulista 
- SP, no dia (19/03/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Cleide Machado Neves.

O pretendente: NAZARENO TRESMA TANAKA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/06/1974), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de José Tanaka e de Maria de Lourdes Tresma. A pretendente: 
CRISTIANE CANONIGO.COELHO, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (03/12/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Paulo Roberto Coelho e de Solange Aparecida Canonigo Coelho.

O pretendente: ERICK CLEITON LEAL RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de estoque, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (24/11/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anderson Rodrigues e 
de Gisele Leal Marcelino. A pretendente: ARIANE CRISTINA CABRAL VIEIRA,  estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(27/04/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo 
Pedro Vieira e de Regina Celia dos Santos Cabral Vieira.

O pretendente: RUAN CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
policial militar, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (05/10/1996), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Alexandre de Oliveira e de Cassia Valeria de Oliveira 
Ferreira. A pretendente: GABRIELA LIMA CORRÊA, estado civil solteira, profissão atendente 
de caixa, nascida em Itacoatiara - AM, no dia (22/09/1999), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Kelson Barros Corrêa e de Maria da Conceição da Silva Lima.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são contador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/05/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Pinheiro de Oliveira e 
de Teresinha Maria de Oliveira. A pretendente: JESSICA DOS ANJOS SANCHEZ DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão contadora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (03/01/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Aguinaldo Sanchez da Silva e de Arcione dos Anjos Oliveira Silva.

O pretendente: FELIPE TADEU NUNES CROCCIA, estado civil solteiro, profissão 
bancário, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (05/02/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Felício Antonio Croccia Neto e 
de Maria Aparecida Nunes Croccia. A pretendente: LETÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista de Q.A, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(01/06/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos 
Roberto da Silva e de Eunice Aparecida de Melo do Nascimento Silva.

O pretendente: CELSO RODRIGUES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/10/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso Rodrigues e de Joseni 
Dantas da Silva. A pretendente: LARISSA ROCHA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de vendas, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (18/08/1997), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fabio Resende da 
Silva e de Eliana Cristina da Rocha.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RALF ROBERVANE SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Diamantina - MG  (Registrado no Distrito de Senador Mourão), 
no dia (09/04/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Antonio Custódio dos Santos e de Izilda Ramos Borges Santos. A convivente: 
CARLA CRISTINA ALACOQUE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/08/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Augusto dos Santos e de Maria de 
Fátima Silva dos Santos.
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