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Medida provisória 
amplia o uso de 
assinatura eletrônica 
em documentos 
públicos

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 5

Você já deve ter ouvido diversas vezes que o mundo pós-coro-
navírus não será mais o mesmo, que estamos caminhando para um 
novo normal. Mas como essas mudanças vão de fato acontecer? Quer 
empreender, mas está inseguro de qual caminho a seguir nesse novo 
contexto? As medidas de isolamento criaram necessidades, receios e 
rotinas. Elas mudaram radicalmente os hábitos de consumo.   

O 'novo normal' e os negócios futuros

O mundo que se descortinará após o pico de contágios da CO-
VID-19 será muito diferente daquele de antes da pandemia. E 
para adaptar-se a essa nova situação, os países precisam, além de 
reduzir o ritmo das infecções, usar o período de confinamento para 
implementar ações que assegurem uma retomada segura e susten-
tável. É o que sugere o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) no documento Respostas à COVID-19: ciência, inovação e 
desenvolvimento produtivo.   

Investir em ciência, inovação e produtividade
A pandemia do novo Coronavírus não é apenas uma crise de saúde. 

Por conta do isolamento implantando em todo mundo, milhões de 
pessoas tiveram seus empregos impactados e muitos empreende-
dores tiveram que fechar seus negócios temporariamente enquanto 
outros tiveram que impor precauções e executar suas atividades em 
menor extensão. As consequências econômicas já são visíveis, mas 
ao longo da história, as crises foram cruciais no desenvolvimento de 
nossas sociedades. As pandemias anteriores ajudaram a desenvolver 
os sistemas de saúde, as guerras forçaram inovações tecnológicas e a 
crise financeira global motivou a criação de empresas de tecnologia 
como Uber e Airbnb.   

Cidadania e criatividade

Freepik

Negócios em Pauta

Supercomputador da Petrobras 
Cerca de 1,5 milhão de smartphones ou de 40 mil laptops 

de última geração. A capacidade de processamento do su-
percomputador Atlas equivale a desses aparelhos somados. 
Em operação desde abril, no Centro de Processamento e 
Tratamento de Informação (CPTI), no Rio de Janeiro, o Atlas 
ocupa a 57ª posição em capacidade de processamento da lista 
da Top500.org, divulgada última na segunda-feira (22). O 
supercomputador é o mais bem colocado de toda a América 
Latina no ranking mundial de computadores de alto desem-
penho.    Leia a coluna completa na página 3
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COMPARtILhAR E INtERAgIR

AS LIvES EStãO EM ALtA 
E vOCê PRECISA SAbER 

O FuNDAMENtAL
    Leia na página 6

News@tI

“batalha” de arquitetos e designers de interiores 
do país terá sua primeira edição 100% online

@A construtech Archademy, primeiro e maior Market 
Network de Arquitetura e Design de Interiores do 

Brasil, abriu inscrições para o Archathon Workplaces 2020, 
uma concorrência de projetos” focado no segmento, que 
reúne profissionais e estudantes para solucionarem desafios 
e desenvolverem projetos inovadores. Esta edição será 100% 
online e terá duração de 10 a 18 de julho. Os vencedores 
conquistam uma contratação no valor de R$ 30 mil. Por ser 
totalmente remoto, Arquitetos e Designers do país inteiro 
(e até do exterior) poderão participar. Os participantes 
terão acesso também a conteúdos exclusivos da Plataforma 
Archademy para o desenvolvimento do projeto, com dicas 
de apresentação e networking. Inscrições até 08/07/2020 
(https://materiais.archademy.com.br/archathon-workpla-
ces-2020)   Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

O período de isolamento 
social é um desafio para 
todos. Nesse período, os 
cuidados com a saúde 
física, mental e financeira 
devem ser redobrados

Mais tempo em atividades 
online, maior vulnerabi-

lidade emocional e exposição 
prolongada a apelos de consu-
mo podem estimular a realiza-
ção de compras por impulso. 
E, consequentemente, gerar 
problemas de endividamento 
futuro, inclusive porque existe 
a possibilidade de redução 
no rendimento individual e 
familiar.  

Para evitar dores de cabeça 
desnecessárias, a Associação 
Nacional dos Bureaus de 
Crédito (ANBC) destaca oito 
cuidados financeiros funda-
mentais para esse período:

1Evite excessos de 
estoques - algumas pessoas 
estão comprando além do 
habitual com o objetivo de 
estocar, mas essa conta irá 
chegar. A prática de estoque 
é desnecessária, uma vez que, 
segundo informações das 
autoridades, o abastecimento 
de itens básicos será mantido. 
Na verdade, o momento exige 
cautela, compras necessárias 
e de itens essenciais. 

2Fuja das compras 
emocionais - comprar pode 
ser prazeroso, ainda mais 
quando se pode fazer isso no 
conforto de casa. Mas antes 

Cuidados financeiros fundamentais 
durante o período de isolamento social
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é preciso avaliar 
bem a necessidade 
de cada item sem 
deixar que o im-
pulso e a facilidade 
da compra online 
prejudiquem o or-
çamento no futuro 
próximo.

3Priorize o médio e 
longo prazo - toda econo-
mia está sendo afetada, e as 
empresas poderão precisar 
reduzir suas despesas. Por 
esse motivo, é necessário con-
trolar os gastos para garantir 
a sobrevivência mesmo diante 
de potencial perda de emprego 
e renda.

4Reavalie emprés-
timos e financiamentos 
contratados - calma deve 
ser a palavra-chave ao pensar 
em empréstimos e financia-
mentos já contraídos. Procurar 
os credores e saber quais as 
possibilidades de renegocia-
ção é uma atitude necessária. 
O momento afeta a todos e 

preciso cuidado, pois peque-
nas despesas, juntas, podem se 
tornar grandes dívidas.

7Descubra a impor-
tância da poupança - tra-
balhar em casa pode levar à 
redução de algumas despesas, 
como de refeições em restau-
rante, combustível, estacio-
namento, tarifas de desloca-
mento e entretenimento. Esse 
pode ser um bom momento 
para poupar uma parte desses 
valores, afinal as crises passam 
e o aprendizado é o que fica. 

8Invista no seu apri-
moramento - aproveitar 
o tempo em casa de forma 
produtiva é aconselhável. Há 
diversos cursos online gratui-
tos de aprimoramento profis-
sional que podem ser muito 
úteis na hipótese de perda de 
emprego. Um sobre educação 
financeira, por exemplo, pode 
ser precioso durante e após a 
quarentena. 

Longos períodos dentro de 
casa também podem ser po-
sitivos para a organização da 
vida financeira. Por exemplo, 
é uma boa hora para revisar o 
orçamento e conferir a planilha 
mensal de receitas e gastos/
despesas para verificar as con-
tas que podem ser cortadas. A 
recomendação é ficar atento 
aos anúncios dos feirões nos 
sites dos birôs de crédito. 
Desconto expressivo no débito 
e pagamento em número maior 
de parcelas costumam ser 
oferecidos. Fonte e mais in-
formações: (www.anbc.org.br).

Longos períodos 
dentro de 
casa também 
podem ser 
positivos para a 
organização da 
vida financeira.

muitas empresas 
estão dispostas a 
melhorar o diálogo 
com seus clientes.

5 uso do 
crédito de ido-
sos com parci-
mônia - os ido-

sos, principalmente, que têm 
acesso a crédito consignado 
com base em suas aposenta-
dorias, devem evitar contrair 
dívidas em nome de familiares. 
Essa recomendação é antiga, 
mas deve ser reforçada em 
períodos de maior vulnerabi-
lidade financeira, pois o idoso 
que contrai uma dívida hoje 
para atender a um terceiro 
pode ficar sem possibilidade 
de atender a uma emergência 
médica no futuro. 

6Fique de olho nas pe-
quenas despesas - ficar mais 
tempo em casa pode estimular 
pequenas compras de serviços 
como, por exemplo, streaming 
de vídeos e refeições prontas 
(ou delivery de refeições). É 

Acesso à internet
Em todo o país, a porcentagem 

de crianças e adolescentes que não 
acessam a internet caiu de 14%, 
em 2018 para 11% em 2019, de 
acordo com a pesquisa TIC Kids 
Online Brasil 2019. Isso significa 
que são 3 milhões, com idade entre 
9 e 17 anos que não têm acesso à 
rede, sendo que 1,4 milhões nun-
ca acessaram a internet. Com as 
aulas suspensas, não ter acesso à 
internet faz diferença.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/as-lives-estao-em-alta-e-voce-precisa-saber-o-fundamental/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/medida-provisoria-amplia-o-uso-de-assinatura-eletronica-em-documentos-publicos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-novo-normal-e-os-negocios-futuros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cidadania-e-criatividade-impulsionarao-o-empreendedorismo-neste-periodo-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/investir-em-ciencia-inovacao-e-produtividade-para-se-adaptar-ao-novo-normal/
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News@TI
Aumento na contratação de profissionais de TI
@De acordo com Rodrigo Curcio, fundador da HumanAZ, startup 

especializada na atração e seleção de profissionais de TI para 
empresas de todos os segmentos, a maior procura diante do cenário 
atual é por trabalhadores especializados em infraestrutura e arquitetu-
ra, nuvem e Big Data, cibersegurança e comportamento de mercado. 
"As fintechs, healthtechs e deliveries, o que inclui os e-commerces, 
são os responsáveis pela principal onda de contratações neste pe-
ríodo. São negócios que estão rompendo a barreira do tradicional 
e mergulhando no processo total de transformação digital, assim, 
a demanda por profissionais especializados nas diversas vertentes 
da TI é altíssima”, garante Curcio. A gerente de conteúdo da Casa 
Firjan, Maria Isabel Oschery, lembra que tendências previstas para 
daqui a cinco anos já estão sendo implementadas. “A partir de agora, 
tudo o que poderá ser feito virtualmente, será e isso inclui compras, 
reuniões de trabalho, serviços de banco, telemedicina e até ginástica”.

SoftwareONE Brasil é certificada com o selo Great 
Place to Work
@A SoftwareONE Brasil foi reconhecida pela Great Place to Work na 

edição de 2020 como uma das melhores empresas para se trabalhar. 
Divulgado em meio à crise da Covid-19, que impactou a vida cotidiana e as 
operações comerciais em toda a região, o ranking tem critérios baseados 
em uma análise das respostas confidenciais de todos os funcionários. 
Um dos pontos observados foi como as organizações pesquisadas estão 
liderando o caminho em meio à pandemia, demonstrando cuidado com 
seus funcionários, clientes e comunidades durante esse período difícil.
Disponível em https://o2obrasil.com.br/guia-delivery/, o objetivo é ajudar 
as empresas, clientes e parceiros a operarem com responsabilidade e 
segurança para preservar a saúde de todos (SoftwareONE.com).

Minha empresa está na internet: 
o que devo fazer agora?

Dean Coclin (*)

A transformação digital já é uma rea-
lidade. Se algumas empresas ainda 
tinham medo dessa mudança, a 

pandemia da Covid-19 mostrou que ela 
é inevitável. Essa migração, no entanto, 
precisa ser feita com muito cuidado e 
usando as estratégias certas para ajudar no 
sucesso da sua companhia. Me chamo Dean 
Coclin e trabalho com segurança digital há 
quase 24 anos. Ao longo deste artigo, vou 
compartilhar minha experiência e você vai 
aprender como proteger sua marca, clientes 
e reputação na Internet.

Então, você começou o seu negócio - ou 
já possui um - e quer expandi-lo para a 
internet. Mas como mostrar para o públi-
co que seu site, principalmente se for de 
compras, é confiável? A resposta é: investir 
em validação de identidade. O consumidor 
precisa saber que está em um ambiente se-
guro e que tem os certificados necessários. 
Abaixo listei os três passos essenciais da 
segurança digital e que ajudarão você nesse 
processo. Espero que você goste!

1. Tranquilize seus clientes de que é 
você mesmo

Sei que isto pode soar estranho, mas 
com tantos golpes por aí é primordial 
dar a ele a garantia de que você, é você 
de fato. A melhor maneira de fazer isso é 
validando sua identidade com certificados 
TLS, tecnologia padrão para manter uma 
conexão segura à internet. São eles que 
protegem quaisquer dados enviados entre 
dois sistemas, dificultando que criminosos 
leiam e modifiquem qualquer informação 
transferida, incluindo as confidenciais. 
Os dois sistemas podem ser um servidor 
e um cliente (um site e um navegador de 
compras) ou um servidor para servidor (um 
aplicativo com informações de identificação 
pessoal e um com informações da folha de 
pagamento).

Existem três tipos de certificados TLS. 
Os certificados de Validação de Domínio 
(DV) fornecem criptografia, mas falham na 
próxima etapa na validação da identidade 
da organização. De fato, muitos cibercrimi-
nosos usam certificados DV para se passar 
por sites oficiais e é aí que sua empresa sai 
prejudicada. Por esse motivo você deve 
proteger sua marca usando certificados 
de alta garantia e que exijam verificações 
adicionais.

Ao validar sua identidade com os TLS 
de Validação da Organização (OV) e Va-
lidação Estendida (EV), você prova sua 
legitimidade aos olhos do seu cliente. Esses 
certificados TLS de alta garantia submetem 
sua organização a verificações rigorosas 
antes de serem emitidos, a fim de fornecer 
garantias adicionais, como listar o nome e 
o local da companhia, para assegurar que 
os consumidores sejam autênticos.

Os certificados EV oferecem a mais forte 
garantia de identidade, proteção de marca 
e proteção do usuário, aproveitando os 
métodos de autenticação comprovados 
e altamente confiáveis. Os requisitos de 
VE garantem que seus certificados sejam 
emitidos apenas para sua marca por in-
divíduos autorizados, além de identificar 
completamente o solicitante e a entidade 
que faz as solicitações, impedindo a fraude e 

por correio eletrônico de assinatura de 
documentos. Com configurações flexíveis 
de perfil de certificado e métodos de 
inscrição, você pode implementar e im-
por rapidamente a política de segurança 
exigida por seu negócio. Algumas dessas 
soluções permitem que o usuário gerencie 
seu caminho seja na nuvem, no dispositivo 
ou em ambiente híbrido.

3. Identifique sempre os dispositivos 
IoT

Segundo a pesquisa “Número de dispo-
sitivos IoT conectados em todo o mundo”, 
conduzida pelo Statista, um respeitado 
portal online alemão de estatística, até 2025 
haverá cerca de 75,44 bilhões de disposi-
tivos conectados. Com o trabalho remoto 
ganhando espaço, esse número pode ser 
ainda maior, e a segurança deve ser uma 
das principais preocupações neste caso.

Ao implantar certificados digitais e PKI, 
os fabricantes podem estabelecer a iden-
tidade do dispositivo para suas máquinas 
Internet das Coisas. Isso ajuda os fabrican-
tes a rastreá-los e fornecer atualizações do 
sistema conforme necessário, para manter 
uma segurança forte. Equipamentos des-
conhecidos ou não autorizados podem ser 
evitados ou restritos, minimizando o risco 
de ataques cibernéticos.

Procure uma solução que permita ligar a 
identidade baseada em certificado aos seus 
dispositivos IoT centralmente; atribuir, 
definir e controlar a identidade baseada 
em criptografia para cada um dos deles 
em sua rede. Se você tiver uma indústria, 
ao estabelecer a identidade de dispositivos 
no chão de fábrica cria-se outra camada de 
segurança, reduzindo assim o risco para os 
usuários finais.

Como você viu, a confiança e a identi-
dade de valor podem ajudar seu negócio a 
prosperar. E se você deseja manter o bom 
trabalho que sua empresa vem fazendo off-
-line no mundo on-line, é melhor apostar em 
soluções que possam validar a identidade 
da sua empresa com seus clientes, provar 
a legitimidade do seu site, garantir acesso 
seguro à rede e investir na construção 
da confiança do cliente. Essas foram as 
três primeiras dicas que ajudarão você a 
construir a reputação da sua empresa na 
Internet e apoiarão o sucesso de seus ne-
gócios. Voltarei em breve com mais valiosas 
dicas – não perca!

(*) É Diretor Sênior de Desenvolvimento 
de Negócios da Digicert.
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“O consumidor precisa 
saber que está em um 

ambiente seguro e que 
tem os certificados 

necessários.”

As três lições básicos de segurança digital que irão ajudar na reputação da sua marca

OpiniãO
Como o varejo pode se 
proteger e aproveitar 

oportunidades

A Covid-19 representa 
uma crise de saúde 
alarmante que está 
sendo enfrentada em 
todo o mundo

Nesse momento, de 
elevada volatilidade 
e incerteza, a infor-

mação é uma das principais 
aliadas e muitas empresas 
estão priorizando os cuidados 
com as pessoas. Além do im-
pacto humano, há os reflexos 
nos negócios e os efeitos 
continuarão se espalhando. 

A ampla maioria (94%) 
das empresas listadas na 
Fortune 1000 estão sofrendo 
os transtornos provocados 
pela pandemia. No varejo, 
a pandemia causa impactos 
distintos. No segmento não 
alimentar, onde as lojas eram 
o principal canal, os varejistas 
que dependem de visitas de 
clientes estão sofrendo con-
sideravelmente. 

Mas, lojas de bairro, prin-
cipalmente no segmento 
alimentar e farma, que atuam 
no conceito de proximidade, 
além de lojas on-line, estão 
aumentando o volume de 
negócios e atraindo novos 
clientes, ainda que enfren-
tem desafios na cadeia de 
suprimentos e na logística 
de entrega. 

O surto revelou a falta de 
preparação do setor para cri-
ses e o crescimento contínuo 
do varejo doméstico fez com 
que muitas empresas deixas-
sem de lado a mitigação de 
riscos. Há vários aprendiza-
dos nesse momento, mas é 
importante discutir agora 
como será o varejo com a 
retomada dos negócios no 
Novo Normal. 

No curto prazo, as empre-
sas devem manter um contro-
le rígido dos custos e o fluxo 
de caixa deve ser mantido 
dentro de um nível razoável. 
Enquanto isso, as grandes 
marcas precisam estabelecer 
relacionamentos de longo 
prazo, inclusive, consideran-
do o desenvolvimento de mais 
fornecedores locais. Além 
disso, as empresas devem 
preparar suas operações da 
cadeia de suprimentos para 
quando houver a recuperação 
econômica. 

Na demanda, é possível 
haver uma espécie de cres-
cimento compensatório du-

rante as férias e na segunda 
metade do ano, quando a 
pandemia deve apresentar si-
nais de diminuição. Na oferta, 
pequenas e médias empresas 
talvez tenham que fechar as 
portas se tiverem fluxo de 
caixa insuficiente, o que deve 
gerar desafios futuros para 
fornecer produtos.

Portanto, é importante 
que os varejistas estejam 
alinhados com fornecedores 
no cronograma de produção 
e abastecimento, estreitando 
a parceria com uma visão de 
longo prazo. No longo prazo, 
as empresas devem criar 
mecanismos de prevenção de 
riscos, colaborando com di-
versos públicos de interesse 
e amenizando os problemas 
de estoques causados pelo 
surto. 

Além disso, as empresas 
do setor podem fortalecer 
seus recursos internos em 
algumas áreas para: criar 
capacidades de marketing e 
inovar modelos de negócios; 
melhorar presença digital e 
acelerar a integração de dife-
rentes formatos e categorias, 
avançando em ofertas mais 
personalizadas. 

Ainda nesse sentido, os 
varejistas devem: melhorar 
a cadeia de suprimentos e 
assegurar que os produtos 
tenham mais de um fornece-
dor; investir em digitalização, 
funcionalização, automação, 
inteligência artificial e siste-
mas de reposição automati-
zados; garantir que decisões 
tomadas durante a crise 
estejam integradas ao plano 
de negócios. 

Os varejistas estão bus-
cando respostas, mas as 
dimensões de longo prazo são 
críticas e estão sendo pouco 
observadas. A interrupção 
causada pela pandemia está 
mudando as estruturas or-
ganizacionais e os impac-
tos podem ser ainda mais 
prejudiciais se as decisões 
tomadas agora não estiverem 
integradas com a visão de 
organizações conectadas. 

Além disso, respostas ime-
diatas com ações assertivas 
são vitais neste momento 
para a sobrevivência e a 
continuidade dos negócios. 

(*) - É sócio-líder de Consumo e 
Varejo da KPMG no Brasil 

e na América do Sul. 
(**) - É sócio-diretor líder de 

Varejo da KPMG no Brasil. 

Fernando Gambôa (*) e Paulo Ferezin (**) 

permitindo que seus clientes transitem com 
confiança. Os certificados de alta garantia 
não apenas fornecem segurança abran-
gente do site e proteção robusta contra os 
ataques, mas também provam que você é 
exatamente quem você diz ser.

2. Sua identidade deve estar em todos 
os lugares

Se você está em busca de reputação de 
marca, deve esquecer o e-mail pessoal para 
se comunicar com clientes e fornecedores. 
Ter um com o nome da sua empresa é 
essencial para qualquer organização, seja 
ela pequena, média ou grande. O endereço 
personalizado dá credibilidade aos clientes 
e fornecedores e permite a inserção de uma 
assinatura profissional.

O correio eletrônico corporativo é aquele 
em que o nome do negócio aparece no 
endereço: joao@nomedaempresa.com.br. 
Como você pode ver, ele transmite mais 
profissionalismo e seriedade do que um 
pessoal, como joao@xmail.com. Isso pode 
até influenciar as taxas de abertura de 
mensagem e facilitar o controle de acesso 
dentro da empresa.

O uso do e-mail comercial permite rastre-
ar dados que entram e saem e precisam ser 
protegidos contra os ataques cibernéticos. 
Como seu negócio será identificado pelas 
mensagens, é preciso ter atenção redobrada 
com a segurança. Isto porque em caso de 
uma ação cibercriminosa ele será percebido 
pelos demais como a fonte do malware, o 
que pode prejudicar a reputação da sua 
companhia e levar a perdas financeiras.

Ao implementar certificados digitais 
para assinatura de código e aplicativo, 
documentos e e-mails, você pode garantir 
aos clientes e parceiros a integridade do 
material que eles recebem. Se seus ativos 
ficarem comprometidos, seus destinatários 
serão alertados e não serão mais associados 
à sua empresa. Isso interrompe o uso de sua 
identidade para a propagação de malware.

Existem no mercado soluções que 
simplificam a segurança da comunicação 

Freepik

O Sistema de Pagamento Instantâneo PIX, criado pelo Banco 
Central e que entrará em operação em novembro deste ano, irá 
gerar um ganho considerável ao setor varejista pelo imediatismo do 
pagamento. O sistema será disponibilizado para o mercado brasileiro 
em novembro, mas agora em junho iniciam-se os testes obrigatórios 
para as instituições financeiras simularem os fluxos do novo sistema 
de pagamentos.

Para as redes varejistas, o ganho está na rapidez e facilidade de 
realizar os pagamentos. Isso abrirá um leque de criatividade para 
o setor estimular as transações financeiras instantâneas, seja com 
promoções ou vantagens via carteiras digitais. Segundo Marco Zanini, 
CEO da DINAMO Networks, empresa especializada em segurança de 
identidade digital e criptografia e responsável pelo fornecimento dos 
Hardwares Security Modules (HSMs) que compõe a infraestrutura de 
segurança do Banco Central na implantação do PIX, todos ganham com 
as transações de pagamento mais baratas. De acordo com o executivo, 
o PIX facilitará e muito a comercialização de produtos e serviços.

Zanini afirma que existirão muitas oportunidades e diferentes 
modelos de negócios que serão impulsionados pelo novo Sistema de 
Pagamento Instantâneo PIX. Ele recorda a recomendação do Banco 
Central do uso dos appliances de segurança, HSM, para a segurança 
das transações. Na prática, o pagamento será por meio de um QR 

PIX do Banco Central beneficiará mercado varejista
Code via celular, como se fosse um pagamento no débito, mas com 
um estímulo: a taxa próxima a zero.

Não só as redes varejistas, mas todos os mercados ganham com a 
nova modalidade. O próprio BACEN terá um ganho exponencial com 
a eliminação de gastos logístico e com a produção do papel.

No cenário do varejo, as maquininhas também estão com os 
dias contados?

Em Webinar promovido pela DINAMO Networks no mês passado, 
Diogo Carneiro, o Chief Technology Office (CTO) do Picpay, relatou 
que a forma de pagamento da sociedade está mudando. Ele acredita 
que agora tem que ser criativo para ganhar mercado. Para o empresário, 
o setor de maquininhas deve sofrer interferências negativas, mas não 
das adquirentes. “Se for dinâmico, tem espaço”, disse.

Na visão de Ivo Mosca – coordenador da subcomissão de pagamentos 
instantâneos da Febraban, o setor não está ameaçado.  “Não acredito 
que as maquininhas sofrerão canibalização. Tem gente que gosta do 
controle pelo cartão de crédito”, ponderou na apresentação. Já Marco 
Zanini, acredita que a maquininha não vai acabar. “Ela deve ser trans-
formada”, afirmou durante o webinar. Para o CEO, estamos vivendo 
um momento de mudanças e a maquininha deve trocar o modelo para 
se adequar aos novos tempos.
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D - Volta dos Colaboradores
Uma das maiores preocupações das empresas com o fim da quarentena 
é garantir a saúde e bem-estar dos seus colaboradores no retorno ao 
ambiente corporativo. É necessário realizar ajustes para monitorar 
a população, repensar a utilização dos espaços e as interações, tais 
como novas rotinas, procedimentos e mudanças comportamentais. 
Com tudo isso ainda, é preciso lembrar que muitas escolas e creches 
estarão fechadas. Diante deste cenário, a Theia, plataforma que dá 
suporte emocional, de carreira e de saúde a pais e mães que traba-
lham, em parceria com a Cia de Talentos, criou um guia gratuito, para 
ajudar os RHs a planejarem este retorno. Verifique em: (https://theia.
com.br/conteudo/guia-rh.pdf).

E - Negócios no Pós-Coronavírus 
No mundo dos negócios, terão melhor performance aqueles que já estão 
pensando e se preparando em resposta aos desafios da nova época que 
vivenciaremos, pós-Covid-19. Para capacitar profissionais de pequenas 
e médias empresas a superar os obstáculos e terem desempenho bem 
sucedido, a Verde Ghaia, empresa líder no Brasil em atividades de moni-
toramento de conformidades legais, gestão de riscos e compliance pela 
sustentabilidade, desenvolveu o curso Gestão Acelerada PME, que será 
lançado durante MasterClass, online e gratuita, nesta quinta-feira (25), 
às 17h. Totalmente online, o curso utiliza metodologias e práticas usadas 
pelas startups mais valiosas do mundo. Inscrições em: (verdeghaia.com.
br/pre-venda-gestao-acelerada-pme). 

F - Prescrição Digital
Mais de 22 mil farmácias já aderiram à plataforma de prescrição digital 
da Memed desde o início da pandemia. O volume de prescrição também 
cresceu com um aumento de 60% no primeiro trimestre, em comparação 
com o mesmo período do ano passado. A pandemia provocou uma série 
de mudanças, entre elas, a forma como os médicos fazem as prescri-
ções e também como as pessoas compram seus medicamentos de uso 
contínuo ou que são receitados após uma teleconsulta, modalidade que 
emergiu nesse cenário. As farmácias também tiveram que se adaptar 
para receber a receita digital e dispensarem os medicamentos usando o 
novo formato do documento. Mais informações: (www.memed.com.br).

A - Imposto Solidário
O prazo para a declaração do IR vai até terça-feira (3), mas mesmo 
na  reta final mais de 10 milhões de contribuintes ainda não fizeram 
a declaração. O compromisso, que pode ser visto por muitos bra-
sileiros como burocracia, também é uma oportunidade de praticar 
a solidariedade. Por meio da declaração, os contribuintes podem 
destinar até 3% do imposto para instituições e projetos de alto im-
pacto social. O  Marista Escolas Sociais, que atende mais de 7 mil 
crianças, adolescentes e jovens, preparou um site detalhando todas 
as etapas. Ao acessar (www.impostosolidario.org.br), o contribuinte 
pode entender todos os processos e conhecer instituições que po-
derão ser beneficiadas.

B - Ambiental e Logística
A DHL Supply Chain, líder em armazenagem e distribuição, e a GLP, 
líder em gestão de investimentos em real estate, logística e tecnologias 
relacionadas, se uniram para transformar o Centro de Distribuição da 
Nike em uma das instalações de armazenagem mais sustentáveis do 
Brasil. Localizado em Louveira/SP e com 26.700 m² de área constru-
ída, agrega boas práticas sustentáveis e uma usina de energia solar 
na cobertura do armazém que produz 80% da demanda de energia da 
operação. A potência da usina é de 785 kWp, com uma geração média 
mensal de, aproximadamente, 100 mil kWh. Este potencial é o maior 
em um empreendimento logístico no País. Saiba mais em: (http://www.
dpdhl.com/pressreleases).

C - Simplificação Regulatória
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acaba de lançar 
nova página em seu portal na internet, com informações sobre as di-
versas ações relacionadas à simplificação regulatória dos últimos anos: 
(https://www.anatel.gov.br/setorregulado/simplificacao-regulatoria). 
Esse esforço busca dar mais consistência e qualidade às normas que 
regem o mercado de telecomunicações, facilitando o entendimento 
da regulamentação por toda a sociedade com iniciativas como, por 
exemplo, a revogação de regras que não se justifiquem mais atual-
mente. A simplificação das regras também torna o ambiente mais 
propício a investimentos.

G - Rede de Lavanderias
OMO Lavanderia™ marca a grande entrada da Unilever no mercado de 
serviços com a aquisição das operações do Grupo Acerte, uma rede de 
franquias de sucesso, premiada no mercado de limpeza e conservação, 
com mais de 20 anos de atuação e forte presença nacional. O ojetivo 
da marca é investir em tecnologia para revolucionar o contato com os 
clientes e o serviço de cuidados com as roupas, com a ambição se tornar 
a maior e melhor rede de lavanderias do Brasil nos próximos 5 anos. A 
nova rede conta com modelos de franquias variados para atrair parceiros 
de negócios de diferentes perfis de investimento. Mais informações: 
(www.omolavanderiaespecializada.com.br).

H - O Novo Normal
Sociedade e consumo em tempos de pandemia. Com esse enfoque o 
Sebrae/PR lançou o ‘Guia de Tendências 2020/21’. O panorama sobre os 
rumos das tendências, exercícios de análise e aplicação nos negócios são 
algumas das possibilidades disponíveis na publicação online e gratuita. O 
Guia, que está na sua quarta edição, faz uma revisão das tendências no 
período pré-pandemia e uma perspectiva para as mudanças no futuro, 
dentro do “novo normal”. O objetivo foi traduzir para uma linguagem e 
formato voltados para micro e pequenas empresas, uma forma prática 
de olhar o cenário atual e as tendências. Verifique em (www.pr.agen-
ciasebrae.com.br).

I - Conheça a Jordânia
O Escritório de Turismo da Jordânia criou uma plataforma repleta de 
tours virtuais para que as pessoas conheçam algumas de suas princi-
pais atrações sem sair do sofá e aprendam mais sobre um país tão rico 
culturalmente. Acessando o link (visitjordanfromhome.com) você pode 
conferir mais de uma dezena de tours virtuais de diversos estabeleci-
mentos, como museus de diferentes assuntos, um castelo, a icônica 
Petra e um panorama do lado jordaniano do Mar Morto, uma igreja e 
um espaço cultural. 

J - Estratégia no Agronegócio 
Ministrado a distância, de 17 a 20 de agosto, das 19h30 às 20h30, 
pela ESPM, o curso ‘O Pensamento Estratégico no Agronegócio’ tem 
por foco habilitar os profissionais a pensar e atuar, em um futuro 
próximo, no desenvolvimento de projetos de forma sistemática e 
interdependente por diferentes áreas da empresa; auxiliá-los na 
construção de marca – pautada por relações duradoras e sustentá-
veis entre o mercado e a sociedade. Objetiva capacitar engenheiros 
agrônomos; gerentes e diretores de operação das áreas industrial, 
comercial, marketing, recursos humanos e desenvolvimento de 
produtos; acionistas do setor do agronegócio; e interessados. 
Informações: (https://www.espm.br/educacao_continuada/o-pen-
samento-estrategico-no-agronegocio/).

Cinco tendências de 
Tecnologia da Informação 

pós-Coronavírus 

Já não restam dúvidas: 
apenas empresas com 
maturidade digital 
irão prosperar no 
futuro

É verdade que durante 
a pandemia do novo 
Coronavírus, experi-

mentamos dois sentimentos: 
antes, o medo do desconhe-
cido e das alterações nas 
rotinas e, agora, a busca por 
soluções que atendam aos 
desafios atuais. Um mundo 
diferente será construído, 
mas uma coisa é certa: os da-
dos serão imperativos neste 
novo contexto econômico. 

Quem não se preparar 
para rever seus processos, 
adequando-os às condições 
atuais, correrá sérios riscos 
de ter seus negócios fragiliza-
dos - como já estamos vendo 
nestes dias de quarentena - e 
decerto perderá espaço para 
aqueles que priorizarem so-
luções de tecnologia. Mesmo 
sem a absoluta certeza do 
que está por vir, é possível 
vislumbrar cinco tendências 
no universo da Tecnologia 
da Informação que precisam 
estar na agenda executiva: 
 1) Ferramentas com vie-

ses mais analíticos que 
dispõem de informa-
ções estratégicas em 
formatos objetivos e, 
por isso, facilitam o au-
toatendimento de to-
dos os departamentos, 
serão necessárias para 
acompanhar os novos 
modelos de consumo 
que estão nascendo, 
seja de produto ou de 
serviço; 

 2) A ampliação da in-
fraestrutura digital é 
imprescindível para 
empresas de todos os 
tamanhos. O merca-
do requer formas de 
interações rápidas e 
eficientes e, por isso, 
espera-se a potenciali-
zação do 5G e da fibra 
ótica; 

 3) Tecnologias ágeis, por 
exemplo, low-code, 
proporcionam a imple-
mentação de processos 
em tempo real e à 
distância. Esse tipo de 

tecnologia, garante a 
possibilidade de testar 
e disponibilizar solu-
ções de acordo com as 
demandas da empresa; 

 4) A assinatura digital, 
como alternativa para 
redução dos docu-
mentos e processos 
físicos, ampliará o uso 
da gestão eletrônica 
de documentos com 
Inteligência Artificial; 

 5) Os “terminais burros”, 
aqueles que não têm 
poder de processa-
mento, retornam o 
uso para acessar os 
servidores das empre-
sas sem armazenar os 
dados na máquina, re-
sultando em segurança 
de acesso à informação 
para os trabalhos re-
motos, que serão mais 
frequentes. 

Esses direcionamentos 
estão baseados em tecnolo-
gias que já existem e, agora, 
serão mais difundidas, visto 
que o Coronavírus antecipou 
‘a fórceps’ o futuro. Com a 
gradual retomada da ativi-
dade, voltaremos com novos 
hábitos e formas diferentes 
de trabalhar, como a substi-
tuição das viagens executivas 
pelas videoconferências, as-
sim como o desenvolvimento 
de novas competências para 
a execução de funções a 
distância. 

O mundo dos negócios é di-
nâmico e será, cada vez mais, 
estruturado em dados. Por 
isso, as tecnologias corpora-
tivas devem disponibilizar in-
formações claras que podem 
ser acessadas rapidamente e 
em tempo real. O futuro está 
num autoatendimento preci-
so e intuitivo. Para isso, os 
dados guiarão nossos passos, 
como empresa e sociedade, 
e nos darão condições de 
transformar as entregas de 
acordo com a nova realidade, 
seja no âmbito B2C ou B2B. 

Quem se adaptar, sobre-
viverá ao mundo que nos 
espera. 

(*) - É CEO e mentor da KeepTrue, 
empresa de TI especializada em 

soluções integradas na nuvem para 
otimizar processos, reduzir custos e 

aumentar a produtividade.

Carlos Kazuo Tomomitsu (*)

Segundo a terceira 
edição da pesquisa 
“Impactos da Pande-

mia no Cenário Nacional”, 
da Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil,   as 
empresas sentiram os efeitos 
da retração das vendas e, em 
junho, 73% delas revelaram 
ter redução no faturamento. 
Impacto como esse leva o 
empresário a buscar saídas 
para contornar a crise. A 
redução da carga horária foi 
uma das soluções mais usa-
das por 49% das empresas 
consultadas.

Vendas por meios eletrô-
nicos é outro recurso dos 
mais usados nos últimos 
90 dias. Em junho 47% das 

Em junho, 73% das empresas tiveram redução no faturamento.
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Os investimentos em 
títulos do Tesouro Direto 
somaram R$ 2,13 bilhões 
em maio, em mais de 372,6 
mil operações. Os resgates 
somaram R$ 1,31 bilhão, e o 
pagamento de juros semes-
trais totalizou 

R$ 58 milhões. Dessa for-
ma, houve emissão líquida 
(mais vendas que resga-
tes) de R$ 760 milhões, 
informou ontem (23), 
em Brasília, a Secretaria 
do Tesouro Nacional. As 
aplicações de até R$ 1 mil 
representaram 65,27% das 

As aplicações de até R$ 1 mil representaram 
65,27% das operações de investimento no mês.
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Crise obriga empresas a 
encontrarem soluções práticas
A redução da carga horária foi uma das soluções mais usadas por 49% das empresas consultadas

a elevar o ritmo das vendas, 
principalmente para aque-
les que só tinham operações 
em lojas físicas. 

A queda do faturamento 
das empresas amenizou 
de abril até junho. Pode-
se identificar que as ações 
das empresas para resistir 
ao momento estão focadas 
em organização de funcio-
nários, redução de custos 
e diversificação de canais. 
Reduzir a produção era op-
ção para 53% das empresas 
no início de abril. Hoje são 
apenas 36% que falam nisso 
e encerrar as atividades já 
praticamente não é visto 
mais como uma opção. Fon-
te: (www.gs1br.org).

empresas responderam 
que iniciaram operações 
de vendas online. Em abril 
eram 25% e em maio, 30%. 
O WhatsApp foi a primeira 
opção de vendas virtuais 

e hoje 36% das empresas 
aderiram a essa modalida-
de. Observado o sucesso, 
o e-commerce é o segundo 
passo para se digitalizar. A 
digitalização está ajudando 

Vendas de títulos do 
Tesouro Direto superam resgates

os títulos prefixados (Te-
souro Prefixado e Tesouro 
Prefixado com Juros Se-
mestrais) alcançaram R$ 
429 milhões em vendas, ou 
20,2% do total.

Nas recompras (resga-
tes antecipados), também 
predominaram os títulos 
indexados à taxa Selic, 
que somaram R$ 704 mi-
lhões (53,8%). Os títulos 
remunerados por índices 
de preços (Tesouro IPCA+, 
Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais) totalizaram 
R$ 378 milhões (29%), os 
prefixados, R$ 225 milhões 
(17,2%). A maior parcela 
de vendas se concentrou 
nos títulos com vencimento 
entre um e cinco anos, que 
alcançaram 54,3% do total. 

As aplicações em títulos 
com vencimento acima de 
dez anos representaram 
25,6%, enquanto os títulos 
com vencimento de 5 a 10 
anos corresponderam a 
20,1% do total.

Em maio, o estoque do 
programa chegou a R$ 
61,18 bilhões, aumento de 
1,5% em relação a abril (R$ 
60,24 bilhões). Os títulos 
remunerados por índices 
de preços se mantêm como 
os mais representativos do 
estoque, somando R$ 29,84 
bilhões, ou 48,8% do total. 
O total de investidores 
ativos, aqueles que atual-
mente estão com saldo em 
aplicações no programa, 
atingiu 1.275.413 pessoas 
(ABr). 

operações de investimen-
to no mês. O valor médio 
por operação ficou em R$ 
5.703,43.

Os títulos mais deman-
dados pelos investidores 
foram os indexados à taxa 
Selic (Tesouro Selic) que 
atingiram R$ 1,07 bilhão, 
representando 50,2% das 
vendas. Os títulos inde-
xados à inflação (Tesouro 
IPCA+ e Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais) so-
maram, em vendas, R$ 629 
milhões e corresponderam 
a 29,6% do total, enquanto 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco BMG” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, pará-
grafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas 
e ao mercado em geral que, nesta data, foi celebrado o 3º aditamento ao Acordo de Acionistas do Banco BMG (“Acor-
do de Acionistas do Banco BMG”) entre Flávio Pentagna Guimarães, BMG Participações S.A. (“BMG Participações”), 
Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães ten-
do por objeto (i) consignar, no Acordo de Acionistas do Banco BMG, o número total atualizado de ações ordinárias e 
preferenciais de emissão da Companhia, conforme as operações de desdobramento de ações e de conversão de ações 
ordinárias em preferenciais aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 18 de outubro de 2018 e que ainda não 
haviam sido refl etidas no Acordo de Acionistas do Banco BMG, (ii) consignar a doação realizada por Flávio Pentagna 
Guimarães, com reserva de usufruto vitalício, de 94.706.665 (noventa e quatro milhões, setecentas e seis mil, seiscen-
tas e sessenta e cinco) ações ordinárias e 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) ações preferenciais de emissão do 
Banco BMG, como adiantamento de herança, para Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, João 
Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães, em igual proporção, nos termos do Contrato 
de Doação com Reserva de Usufruto celebrado em 19 de novembro de 2018 e que ainda não haviam sido refl etidas no 
Acordo de Acionistas do Banco BMG, e (iii) vincular ao Acordo de Acionistas a totalidade das ações ordinárias nomina-
tivas e sem valor nominal de emissão do Banco BMG, de propriedade de Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão 
Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Ainda, nesta data, foi celebrado o acordo de 
acionistas da BMG Participações, entre Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guima-
rães Neto, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães (“Acordo de Acionistas da BMG Participações”), regu-
lando o exercício do controle societário da BMG Participações, sendo certo que, enquanto vigorar o usufruto vitalício 
de Flávio Pentagna Guimarães sobre as 8.087.420 (oito milhões, oitenta e sete mil, quatrocentas e vinte) ações ordi-
nárias de emissão da BMG Participações doadas como adiantamento de herança, aos Srs. Antônio Mourão Guimarães 
Neto, Ângela Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães, nos ter-
mos do Contrato de Doação com Reserva de Usufruto celebrado em 19 de novembro de 2018, Flávio Pentagna Guima-
rães permanece como acionista controlador da BMG Participações. O Banco BMG ressalta que a celebração do Acordo 
de Acionistas da BMG Participações e a adesão de Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regi-
na Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães ao Acordo de Acionistas do Banco BMG não implicam qualquer mu-
dança, direta ou indireta, no grupo de controle do Banco BMG, tendo em vista que Flávio Pentagna Guimarães perma-
nece como acionista controlador do Banco BMG, direta e indiretamente, por meio da BMG Participações, em razão do 
usufruto vitalício sobre os direitos políticos e econômicos das ações doadas da BMG Participações S.A. e do Banco BMG 
S.A. O Acordo de Acionistas do Banco BMG e o Acordo de Acionistas da BMG Participações fi carão arquivados na sede social 
da Companhia e suas cópias serão disponibilizadas para consulta nos websites da Companhia (www.bancobmg.com.br/ri) e 
da CVM (www.cvm.gov.br), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada.

São Paulo, 23 de junho de 2020. 
Flávio Pentagna Guimarães Neto - Diretor de Relações com Investidores
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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:

RUAN DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido no Sub-
distrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/076.FLS.176 MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e cinco (28/07/1995), residente 
e domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 906, apartamento 11-B, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Haroldo Barros dos Santos e de Maria da Silva. MONIQUE TAI-
ZA GODOY AMARAL, estado civil divorciada, profissão promotora de vendas, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (20/02/1994), residente e domiciliada Rua Maria Baumann Mendonça, 906, apar-
tamento 11-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Amaral e de Vilma Godoy.

ANDERSON SILVA COSTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-172,FLS.142V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (08/02/1997), residente 
e domiciliado Rua Antônio Gandini, 731, bloco A, apartamento 31, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aguinaldo de Souza Costa e de Andréia dos Santos Silva. IANCA 
TREVISAM DE BRITO, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Santo André, neste estado (CN:LV-A-132,FLS.019 VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de março de mil novecentos e noventa e nove (06/03/1999), residente e 
domiciliada Rua Ernesto Paixão, 147, casa 02, Jardim Marília, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Roberto de Brito e de Maisa Pereira Trevisam.

LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/115.FLS.226-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(05/01/1982), residente e domiciliado Avenida Lara Campos, 1224, casa 02, Vila Pro-
gresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Ribeiro de Oliveira e de Lucy Neide 
de Lima Oliveira. GISELE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/057.FLS.100V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e um (22/10/1981), residente e domi-
ciliada Avenida Lara Campos, 1224, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Gomes da Silva e de Creusa Gomes da Silva.

EDNILTON FERREIRA DA SILVA BURITI, estado civil solteiro, profissão motorista de trans-
porte coletivo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/212.FLS.288-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e três (11/04/1993), residente e 
domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1561, apartamento 23-C, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ednei da Silva Buriti e de Maria Auxiliadora Ferreira Silva. DAIANE JE-
SUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão consultora, nascida em Piracicaba, neste 
Estado (CN:LV.A/107.FLS.039-3º SUBDISTRITO DE PIRACICABA/SP), Piracicaba, SP no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e dois (24/11/1992), residente e 
domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, G1, apartamento 41-D, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Erenilson dos Santos e de Conceição de Jesus dos Santos.

FABRICIO FIRMINO DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profissão agente de correios, nas-
cido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/124.FLS.232V-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e três (26/10/1983), 
residente e domiciliado Rua Morubixaba, 440, bloco 03, apartamento 42, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Joarez Rafael Dias e de Maria das Graças da Silva Dias. SI-
MONE APARECIDA BOSCO, estado civil solteira, profissão copeira sênior, nascida no Sub-
distrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.067V-CAPELA DO SOCORRO/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e três (15/03/1983), 
residente e domiciliada Rua Morubixaba, 440, bloco 03, apartamento 42, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Bosco e de Maria do Carmo Bosco.

EVANDRO RODRIGO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão vigilante patrimo-
nial, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia 
vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (24/12/1983), residente 
e domiciliado Avenida Lara Campos, 989, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Daniel José da Silva. DANIELA DA ROCHA OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão bancária, nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e nove (04/04/1979), residente e domici-
liada Avenida Lara Campos, 989, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Emidio Raimundo de Oliveira e de Ruth da Rocha Oliveira.

ELTON DE OLIVEIRA LIRA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido no Subdis-
trito Brás, nesta Capital (CN:LV-A-019,FLS.195V BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia deze-
nove de junho de mil novecentos e noventa e dois (19/06/1992), residente e domiciliado 
Rua Buriti Alegre, 134, bloco 01-A, apartamento 203, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Nilton Francisco de Lira e de Eliete de Oliveira Lira. GABRIELA COSTA GON-
ÇALVES DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida 
neste Distrito (CN:LV-A 193,FLS.111V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (28/11/1993), residente e domiciliada 
Rua Uacari, 258, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Osiel Gonçalves de Carvalho e de Cilene Costa Gonçalves de Carvalho.

RONALDO MARCOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.259-MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e seis (17/05/1986), residente 
e domiciliado Rua Catarina Lopes, 213, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Quiteria Filomena da Silva. CAROLINA FEITOZA ELIAS, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do 
Campo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa e três (30/08/1993), 
residente e domiciliada Rua Catarina Lopes, 213, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Vanderlei Elias e de Rosemairy Aparecida Feitoza.

HIAGO EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão admi-
nistrador de empresas, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de 
julho de mil novecentos e noventa e dois (07/07/1992), residente e domiciliado Avenida 
Professor João Batista Conti, 2042, apartamento 32-E, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos da Silva e de Izabeth Gonçal-
ves. THAIS TELES, estado civil solteira, profissão analista de marketing, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/180.FLS.222-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril de 
mil novecentos e noventa e três (15/04/1993), residente e domiciliada Avenida Profes-
sor João Batista Conti, 2042, apartamento 32-E, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Teles e de Ivaner dos Santos Teles. 

JOSÉ MARCOLINO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas (CN:LV.A/008.FLS.082-SATUBA/AL), São 
Miguel dos Campos, AL no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(01/09/1982), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 774, casa 05, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Marcolino da Silva e 
de Maria José da Silva. PATRICIA SANTOS DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de logística, nascida em Itapetinga, Estado da Bahia, Itapetinga, BA no dia sete de 
setembro de mil novecentos e setenta e nove (07/09/1979), residente e domiciliada Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 774, casa 05, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alirio Fagundes de Araujo e de Isabel Alves Santos.

JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido em Barra, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/082.FLS.172-BARRA/BA), Barra, BA no dia onze de dezembro 
de mil novecentos e setenta (11/12/1970), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 782, 
casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lino 
Barbosa e de Maria de Lourdes de Souza Barbosa. ANTONIA SOARES E SÁ, estado civil 
divorciada, profissão chapeira, nascida em Mombaça, Estado do Ceará, Mombaça, CE no 
dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco (31/12/1965), residente 
e domiciliada Rua Sestílio Melani, 782, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Soares e Sá e de Maria Teixeira Sá.

WELLINGTON FLORENCIO CANIELLO, estado civil divorciado, profissão atendente 
de banho e tosa, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de maio de mil no-
vecentos e oitenta e sete (13/05/1987), residente e domiciliado Rua Gervásio Mota da 
Vitória, 387, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lindevaldo Odi Floren-
cio da Silva e de Rosângela Florencio da Silva. PRISCILLA BARRETO RODRIGUES 
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Distrito de Quiririm, 
Município de Taubaté, neste Estado (CN:LV.A/016.FLS.090V-QUIRIRIM-TAUBATÉ/SP), 
Taubaté, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (14/04/1988), 
residente e domiciliada Rua Acaiacá, 315, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luiz Antonio Rodrigues de Souza e de Eliana Barreto de Souza.

LUÍS GONZAGA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão funileiro automo-
tivo, nascido em Arapiraca, Estado de Alagoas, Arapiraca, AL no dia vinte de maio de mil 
novecentos e sessenta e quatro (20/05/1964), residente e domiciliado Rua Sílvio Bar-
bini, 584, bloco A, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Vicente do Nascimento e de Quitéria Maria da Conceição. 
TATIANE MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão segurança patrimo-
nial, nascida em Contagem, Estado de Minas Gerais, Contagem, MG no dia vinte e 
cinco de março de mil novecentos e oitenta e três (25/03/1983), residente e domiciliada 
Rua Sílvio Barbini, 584, bloco A, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Moreira da Silva e de Maria da Glória Souza.

LUCAS SILVA GOMES, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/160.FLS.101-GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e seis (08/07/1996), residente e 
domiciliado Rua Manuel Ribas, 147, bloco A, apartamento 06, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias de Jesus Gomes e de Simone Maria da 
Silva. ARIANE VANESSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente jurí-
dico, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/192.FLS.112 GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (06/02/1998), 
residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 147, bloco A, apartamento 06, Vila Cam-
panela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo José dos Santos e de Katia 
Regina Pereira.

MATHEUS TOLEDO RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/315.FLS.094 JABAQUARA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e sete (15/09/1997), residen-
te e domiciliado Rua Indaiá Grande, 35, bloco B, apartamento 86, Fazenda Aricanduva, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio de Souza e de Maria de Lourdes 
Ribeiro dos Santos. GIOVANNA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/307.FLS.123V ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e 
oito (24/04/1998), residente e domiciliada Rua Indaiá Grande, 35, bloco B, apartamento 
86, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Roberto dos 
Santos e de Daniela Alves da Silva França.

LUCAS DE OLIVEIRA CAMPOS LEONEL, estado civil solteiro, profissão oficial de 
manutenção elétrica, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/116.FLS.097V-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e no-
venta e quatro (01/07/1994), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1133, 
bloco 06, apartamento 402, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Marcelo Campos Leonel e de Vanusa de Oliveira Campos Leonel. PATRÍCIA FELIN-
TRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de atendimento, nascida em 
Campinas, neste Estado (CN:LV.A/357.FLS.196V-2º SUBDISTRITO DE CAMPINAS/
SP), Campinas, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(16/02/1993), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1133, bloco 06, aparta-
mento 402, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otaviano Pereira da Silva e 
de Tânia Felintro.

ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/270.FLS.014-1º SUBDISTRITO 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e 
oito de maio de mil novecentos e oitenta e seis (28/05/1986), residente e domiciliado 
Rua José Henrique Tomaz de Lima, 257, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Severino Eloi dos Santos e de Maria de Fátima Pereira. GLAUCIA MARIA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/255.FLS.159-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (18/12/1988), residente e domiciliada Rua 
José Henrique Tomaz de Lima, 257, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Eloi dos Santos e de Josina Maria da Silva dos Santos.

CAIQUE ROBERTO TELES ASSIS, estado civil solteiro, profissão policial militar, nas-
cido em Jacarezinho, Estado do Paraná (CN:LV.A/034.FLS.112 SANTO ANTÔNIO DA 
PLATINA/PR), Jacarezinho, PR no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e sete (25/12/1997), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 5260, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson da Silva Assis e de Ivone 
Teles Assis. KAREN MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/114.FLS.069V VILA MARIA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de dois mil (18/09/2000), residente e 
domiciliada Avenida Itaquera, 5260, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sidnei Monteiro da Silva Filho e de Alexandra Gomes da Silva.

GABRIEL SILVA FEITOSA, estado civil solteiro, profissão divulgador, nascido no Sub-
distrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/346.FLS.134 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e nove (01/07/1999), residente e 
domiciliado Rua Gonçalves Coelho, 18, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Luis Antonio Amorim Feitosa e de Rosiane de Jesus da Silva Feitosa. 
BEATRIZ VENANCIO ESTEVAM DE SOUZA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/95.FLS.100V-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de dois mil (26/05/2000), residente e domiciliada 
Rua Caetano Lama, 118, bloco C, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Estevam de Souza e de Wannesley 
Krahembuhl Venancio Souza.

JÚLIO CESAR DOS SANTOS CASTRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/271.FLS.175F-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete 
(25/02/1997), residente e domiciliado Rua Frei Gabriel Batista, 29, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesar Carlos Alves de Castro e de 
Rosemeire Rodrigues dos Santos Castro. THAYNÁ MOTA TAVARES, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/311.FLS.107F 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa 
e oito (31/05/1998), residente e domiciliada Rua Inácio Monteiro, 30, casa 2, Jardim São 
Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Nerivaldo Edson Marques Tavares e de 
Jocelma de Souza Mota.

MARCELO FERNANDES, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e setenta 
e um (01/10/1971), residente e domiciliado Avenida Waldemar Tietz, 1258, apartamento 
141, Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Amador José Fernandes e de Diva Secolin Fernandes. LOURDES EVANGELISTA 
DOS SANTOS, estado civil viúva, profissão do lar, nascida neste Distrito, São Paulo, 
SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis (21/12/1966), 
residente e domiciliada Rua Graxaim, 252, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Evangelista dos Santos e de Joana Emilia da Silva 
Evangelista.

PEDRO PAULO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico de planejamento 
de manutenção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/104.FLS.062V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e oito (04/03/1988), 
residente e domiciliado Rua Assapaba, 133, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Neres dos Santos e de Renata Euridice dos Santos. DA-
PHYNI CAROLINE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/143.FLS.122V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e noventa e um (10/03/1991), residente e domiciliada Rua 
Assapaba, 133, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renato de 
Oliveira e de Aldaisa de Fatima Camilo.

CÉSAR AUGUSTO MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista, nas-
cido no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.216V-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (03/08/1994), 
residente e domiciliado Rua Acaiacá, 343, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de David Martins da Silva e de Maria José Alves da Silva. LETÍCIA GOMES 
VIEIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/355.FLS.236 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e noventa e nove (23/09/1999), residente e domiciliada Rua Cosmo 
José da Silva, 327, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Pereira 
Vieira e de Jaqueline da Silva Gomes Vieira.

DOUGLAS RODRIGUES CORREA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de crédito, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/144.FLS.177-SAÚ-
DE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e três 
(01/04/1993), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 96, bloco B, apartamento 
54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Correa da Silva e de Vilma Rodrigues da Silva. GABRIELLY MATIAS DA COSTA, es-
tado civil solteira, profissão atendente, nascida neste Distrito (CN:LV.A/360.FLS.127V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e no-
venta e nove (23/11/1999), residente e domiciliada Rua Serenata do Adeus, 151, bloco 
A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Josivaldo Cavalcante da Costa e de Shirlene dos Santos Matias.

NAILTON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em São Paulo 
- Capital, (CN:LV.A/057.FLS.112V-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (23/10/1986), residente e domiciliado 
Rua Flor de Caboclo, 45, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Hilton da Silva e de Aparecida Luiza da Silva. ELOÁ DA SILVA ALENCAR, estado 
civil solteira, profissão cabeleireira, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/069.FLS.213 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e oitenta e cinco (27/05/1985), residente e domiciliada Rua Flor de 
Caboclo, 45, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Flavio Sa-
raiva de Alencar e de Lilian Cristina da Silva.

SIDCLEY FELICIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão tratorista, nascido em 
Murici, Estado de Alagoas (CN:LV.A/016.FLS.019 FLEXEIRAS/AL), Murici, AL no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e setenta e nove (01/09/1979), residente e 
domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 09, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Duda da Silva e de Antônia Maria Feliciano da Silva. ROSÁLIA 
AGUINÉLIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em 
Floresta, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/009.FLS.211-DISTRITO DE BODOCONGÓ
-MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB), Floresta, PE no dia vinte e oito de outubro de 
mil novecentos e setenta e sete (28/10/1977), residente e domiciliada Avenida Antônio 
de Sousa Queiroz, 09, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aguinélia 
Rosa Conceição da Silva.

WILSON APARECIDO ANDRADE, estado civil divorciado, profissão fiscal de loja, nas-
cido no Subdistrito Brás, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e dois (21/12/1962), residente e domiciliado Rua Chubei 
Takagashi, 04, bloco 03, apartamento 22-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Geraldo Alves Andrade e de Mercedes Luiza Andrade. VALDIRENE CONCEIÇÃO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila Maria, nesta 
Capital (CN:LV.A/095.FLS.189V VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho 
de mil novecentos e setenta e dois (06/06/1972), residente e domiciliada Rua Chubei 
Takagashi, 04, bloco 03, apartamento 22-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Laudestá José da Silva e de Clarisse Conceição da Silva.

JAELSON SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Paulistana, Estado do Piauí, Paulistana, PI no dia vinte e dois de maio de mil nove-
centos e noventa e cinco (22/05/1995), residente e domiciliado Avenida Caititu, 2034, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Hermógenes dos Santos Filho e de Marina dos Santos Silva. SHARON PAMELA 
FRANCETTO PERRENOUD, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distri-
to (CN:LV.A/290.FLS.271V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de 
mil novecentos e noventa e sete (23/04/1997), residente e domiciliada Avenida Caititu, 
2034, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Iramar Ismael de Mello Perrenoud e de Susan Mara Francetto.

ANTONIO CELESTINO BISPO NETO, estado civil divorciado, profissão vigilante, nasci-
do em Ubatã, Estado da Bahia, Ubatã, BA no dia doze de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (12/01/1987), residente e domiciliado Rua Alberto Villanis, 125, apartamen-
to 13-A, Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Carmozino Celestino 
Bispo e de Direnisse Gomes Miranda. CAROLINA MARCONDES FELIX DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar técnico da educação, nascida no Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.289V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e três (17/06/1983), residente e do-
miciliada Rua Adriano Alvarez, 55, bloco B, apartamento 32, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Felix de Souza e de Sandra 
Regina Marcondes Felix de Souza.

EVERTON DA SILVA CASTRO, estado civil solteiro, profissão meio oficial serralheiro, 
nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.263-IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e noventa e dois (03/03/1992), 
residente e domiciliado Rua Dalmo Cavallari, 107, casa 02, Parque Guarani, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Jamilton de Castro e de Ana Paula Sales da Silva. DEBORA 
CABRAL DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/326.FLS.003-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil 
novecentos e noventa e oito (30/10/1998), residente e domiciliada Rua Dalmo Cavallari, 
107, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Cabral dos 
Santos e de Marizete Bernardo Cabral dos Santos.

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: ADEMILTON DAMACENO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
gerente de açougue, nascido em Riachão do Dantas, SE, no dia (11/01/1984), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Florencio da Silva e de 
Josefa Santos Damaceno. A pretendente: SIMONE GUEDES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/06/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Givaldo Alves dos Santos e de 
Cicera Guedes dos Santos.

O pretendente: ANDERSON ANTHONY DA SILVA, estado civil solteiro, profissão consultor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Antonio da Silva e de Ana Claudia Silva. A pretenden-
te: THAIS CARVALHO DE LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar de laboratório, 
nascida em Rio Claro, SP, no dia (31/01/1995), residente e domiciliada em Guaianases, 
São Paulo, SP, filha de Josenildo Ferreira de Lima e de Dalva Pinto de Carvalho.

O pretendente: MOISÉS DOS SANTOS BONFIM, estado civil divorciado, profissão lavador 
de carros, nascido em Salvador, BA, no dia (05/09/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Heraldo Figueiredo Bonfim e de Jildisete dos Santos 
Bonfim. A pretendente: RÊZISLAINE MARIA DE SOUSA MARQUÊS, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em São João dos Patos, MA, no dia (05/10/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato Marquês de Sousa 
e de Marcinele de Sousa Silva.

O pretendente: MATHEUS TIMOTEO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
garçom, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre dos Santos e de Andréa Timoteo de Melo 
Santos. A pretendente: GABRIELA OLIVEIRA HEJEDICH, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/01/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Ribeiro Hejedich e de Eliane Oliveira Santos.

O pretendente: IGOR CARLOS PEREIRA JORGE, estado civil solteiro, profissão limpador 
de vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Irene Pereira Jorge. A pretendente: DÉBORA SOUZA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão feirante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(16/08/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Irineu Pereira 
da Silva e de Fatima Souza da Silva.

O pretendente: FRANCISCO MARTINS TEIXEIRA, estado civil divorciado, profissão 
motorista de caminhão, nascido em Catarina, CE, no dia (25/06/1953), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Martins de Souza e de Adelia Alves 
Teixeira. A pretendente: SOLANGE APARECIDA FIORELLI, estado civil divorciada, 
profissão babá, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1961), residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Helena Fiorelli.

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA ADRIANO, estado civil solteiro, profissão operador 
de loja, nascido em Guarulhos, SP, no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e 
oitenta e seis (25/03/1986), residente e domiciliado Rua Grapueta, 171, casa 01, Jardim 
Camargo Novo, neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Majela Adriano e de Iraildes 
Isaias da Silva Adriano. A pretendente: ÁGATHA SAMANTHA ALVES LOPES, estado 
civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Vieira Lopes e de 
Raquel Alves Laia.

O pretendente: JOSÉLIO SILVA DAS NEVES, estado civil solteiro, profissão consultor de 
vendas, nascido em Buriti Bravo, MA, no dia (01/10/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira das Neves e de Vera Lúcia de Almeida Silva. 
A pretendente: VALDIRENE PEREIRA BILIO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Buriti Bravo, MA, no dia (29/12/1972), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Frederico Pereira Bilio e de Nadir Francisca Pereira Bilio.

O pretendente: HUGO MIRANDA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Claudio Rodrigues e de Ereni de Barros Miranda 
Rodrigues. A pretendente: JENNIFER KATH BATISTA DE JESUS, estado civil solteira, 
profissão fiscal da sptrans, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexsandro Souza de Jesus e de Maria 
Vilma Batista de Jesus.

O pretendente: RENATO DA SILVA, estado civil viúvo, profissão carteiro, nascido em 
Guarulhos, SP, no dia (14/04/1972), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Celio da Silva e de Raimunda da Silva. A pretendente: AIDES MARA SIMÕES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão esteticista, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (27/02/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson 
Alves da Silva e de Ivani Aparecida Simões da Silva.

O pretendente: JEHTER VALÉRIO BORGES, estado civil divorciado, profissão perfurador, 
nascido em Cascavél, PR, no dia (03/10/1967), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sebastião Carlos Borges e de Deomar Valério Borges. A pretendente: 
KESIA VIANNA PEREIRA, estado civil divorciada, profissão analista administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sérgio Luiz Vianna Pereira e de Marilene Aparecida Pereira.

O pretendente: WAGNER LUIS DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em Limeira, SP, no dia (08/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Renato Paulino de Souza e de Irany Soares de Souza. A pretendente: 
JAQUELINE VENÂNCIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em 
São José do Campestre, RN, no dia (27/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Expedito Venâncio da Silva e de Jucileide Marques dos Santos.

O pretendente: DANILO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão impermeabilizador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Ismael Gonçalves de Oliveira e de Conceição Teresinha 
de Oliveira. A pretendente: MICHELE AMANDA SANTOS DE JESUS, estado civil sol-
teira, profissão ajudante geral, nascida em Una, BA, no dia (26/10/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moacy Brito de Jesus e de Normalucia 
Santos de Jesus.

O pretendente: ROGÉRIO FRANCISCO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco Barreto de Souza e de Vitória Francisca 
de Souza. A pretendente: CASSANDRA BISPO DE SOUZA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Diadema, SP, no dia (04/06/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ger Henrique de Souza e de Janice Bispo dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante de pedreiro, nascido em Ipiaú, BA, no dia (18/12/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gedeon de Jesus e de Luciana Silva dos Santos. A 
pretendente: BRUNA DA SILVA SOARES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Daniel de Jesus Soares e de Aparecida Rosa Soares.

O pretendente: FRANCISCO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
promotor de eventos, nascido em Tauá, CE, no dia (20/12/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Correia de Oliveira e de Antônia Cândido 
da Franca. A pretendente: DAYANE CRISTINA DE CASTRO MACEDO, estado civil 
solteira, profissão promotora, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/11/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gezio Tavares de Macedo e de Sonia 
Maria de Castro.

O pretendente: WILLIAM JOSE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1998), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Genildo Jose dos Santos e de Suely Silva dos Santos. A 
pretendente: MARIA ALICE APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (27/04/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Elcio Ferreira da Silva e de Jovita Aparecida Oliveira.

O pretendente: DANIEL FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marilene Francisca da Silva. A pretendente: CAROLINE 
RIBEIRO TAVARES, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Alessandro Soares Tavares e de Roseli Aparecida Ribeiro.

O pretendente: EDUARDO PHILIPE GOMES, estado civil solteiro, profissão operador 
de vendas, nascido em Diadema, SP, no dia (17/02/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adonias Gomes da Silva e de Miriam da Silva Gomes. A 
pretendente: REBECA MOURA VILARIM, estado civil solteira, profissão operadora de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/09/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Vilarim e de Vaneide Pereira de Moura Vilarim.

O pretendente: LENON CARMO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão bal-
conista, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Severino da Conceição e de Geralda Fatima do Carmo. 
A pretendente: THAYNA FERREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão ca-
beleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Divonei João de Carvalho e de Irene Fonseca Ferreira.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS MERCÊS MOLINILLO, estado civil divorciado, 
profissão operador de maquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/05/1988), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Waidemann Molinillo e 
de Ana Cristina dos Santos Mercês Molinillo. A pretendente: ÂNGELA MARIA BORGES 
LOPES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Paus dos Ferros, Paus dos 
Ferros, RN, no dia (30/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Deijanilson Nunes Lopes e de Rita Luciene Cardoso Borges.

O pretendente: ANTÔNIO ALTENÔR DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
chapeiro, nascido em Tauá, CE, no dia (13/06/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes de Oliveira e de Maria Marques de Oliveira. A 
pretendente: THALITA SANTANA VITALINO, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Mauá, SP, no dia (24/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Pedro José Vitalino e de Maria Sandra Santana da Silva.

O pretendente: VANILDO DE ALMEIDA SILVA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Fagundes da Silva e de Laudenice Angelo de Almeida 
Silva. A pretendente: MARA RUBIA NAZARETH SIQUEIRA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (28/07/1974), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Braz Nazareth Siqueira e de Catarina Dias Siqueira.

O pretendente: WAGNER SOUZA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão corretor 
de imóveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Paulo de Andrade e de Dilma Souza de Andrade. A 
pretendente: SIMONE CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão coordena-
dora de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cirilo Augusto dos Santos e de Benilde Martins dos Santos.

O pretendente: EDICARLOS DA SILVA VASCONCELOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Paripueira, AL, no dia (28/09/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, filho de Amaro Vasconcelos e de Amara Lúcia da Silva. A pretendente: 
PATRÍCIA TAVARES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Boca da Mata, AL, no dia (24/01/1986), residente e domiciliada neste distrito, filha de 
Cicero Pedro de Oliveira e de Marlene Tavares da Silva. Es
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP

Edital de Convocação
Pelo presente, nos termos do art. 15 dos Estatutos Sociais, ficam convocados os
associados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP em gozo de seus direitos,
a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo dia 30 de
junho de 2020- (Terça-Feira) , às 17:30 horas em primeira convocação, e não havendo
número legal às 18:30 horas, em segunda convocação, em nossa sede social, à Rua
Galvão Bueno, 782, nesta Capital, para deliberar por escrutínio secreto a seguinte
ordem do dia: a - Leitura da ata anterior; b - Apreciação e deliberação do Balanço
Financeiro e Patrimonial, referente ao exercício de 2019, acompanhado do respectivo
parecer do Conselho Fiscal, sobre as referidas peças contábeis.

São Paulo 24 de Junho de 2020
Miguel Eduardo Torres - Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039875-95.2016.8.26.0002. O (A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2º Vara do Foro Regional de Santo Amato do Estado de São Paulo, Dr(a)
Carlos Eduardo Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELEANE
GUIMARÃES DA SILVA, CPF: 186.205.768-01, que por este Juízo, tramita de uma ação em
Cumprimento de Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, VI do CPC, foi
determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do presente edital, pague a quantia de R$ 24.416,23 (referente a julho/2019), devidamente
atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do debito e honorários advocatícios de 10%
(antigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntario, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos
próprios autos, sua impugnação. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de
atos de constrição (bloqueio Bacenjud, Renajud, etc). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade São Paulo.

Com o avanço da pan-
demia pelo Brasil, a lógica 
do mercado tem mudado 
bastante. Mudaram-se as ex-
pectativas, o comportamento 
dos clientes, fornecedores, 
concorrentes e até mesmo 
dos agentes públicos. E aí 
surge a questão: devo seguir 
o meu planejamento ou devo 
refazê-lo? E como fazê-lo? É 
necessário entender que, em 
momentos de crise como este, 
as atitudes a serem tomadas 
nem sempre serão semelhan-
tes às soluções utilizadas em 
períodos normais. 

Por isso, o consultor e 
sócio da People+Strategy, 
Fernando Ceglio,explica que 
é necessário refazer o planeja-
mento e dá dicas para criação 
de um plano focado na gestão 
de risco, por meio de méto-
dos ágeis que garantem mais 
efetividade nas estratégias. 
Confira!
 1) A primeira recomen-

dação é estabelecer 
rapidamente um comitê 
de crise. É importante 
definir o seu papel e co-
locá-lo em prática com 
maestria, para rever 
as responsabilidades 
e estabelecer ações 
emergenciais para so-
brevivência - como a 
renegociação de con-
tratos e o novo fluxo de 
caixa, por exemplo.

 2) Disciplina será essencial 
para garantir que as 
ações emergenciais pla-
nejadas estejam sendo 
executadas da maneira 
correta.

 3) É preciso realizar a 
leitura de cenário e de 
ambiente adequada, 

A primeira recomendação é estabelecer 
rapidamente um comitê de crise.
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De acordo com Daniel 
Schwebel, country 
manager da Workana 

no Brasil, além do cres-
cimento no número de 
profissionais, a plataforma 
também apurou uma alta 
nos projetos. 

“Mais de um milhão de pro-
jetos foram publicados até 
agora, uma média de 30 mil 
por mês. As empresas têm 
procurado bastante profis-
sionais nas áreas Legal, cuja 
porcentagem de buscas che-
gou a 95,65, e Engenharia & 
Manufatura, com 68,42%. A 
concorrência é grande, mas 
todos os dias são mais de mil 
novas oportunidades para 
os profissionais”, aponta 
o especialista. As dicas da 
Workana para quem quer se 
destacar e conseguir bons 
trabalhos: 
 1) Foco na sua especia-

lidade - Na tentativa 
de chamar a atenção 
dos clientes, é muito 
comum ver profissio-
nais se dispondo a 
atuar em várias áreas 
diferentes. “Quanto 
mais coisas sei fa-
zer, mais me destaco. 
Certo?” - Errado! Ao 
querer fazer de tudo 
um pouco, acabamos 
perdendo tempo, que 
poderia ser investido 
numa atividade princi-
pal. O foco deve estar 
em lapidar e divul-
gar a sua experiência 
em sua área de atua-
ção: Ser especialista 
é mais vantajoso que 
ser generalista. Há 
muito mais chances 
de o cliente procurar 
alguém que trabalha 
especificamente com 

A concorrência é grande, mas todos os dias são mais de mil 
novas oportunidades para os profissionais.

na
pr

at
ic

a.
or

g/
re

pr
od

uç
ão

Entrou em vigor 
no último dia 17, a 
Medida Provisória 
983/20, a qual  criou 
dois novos tipos de 
assinatura eletrônica 
de documentos, a 
simples e a avançada, 
a serem utilizadas 
na comunicação 
digital entre órgãos da 
administração pública 
e entre o cidadão e o 
poder público

A assinatura simples se 
destina a transações 
de baixo risco que 

não envolvam informações 
protegidas por sigilo, permi-
tindo a conferência de da-
dos pessoais básicos, como 
nome, endereço e filiação. 
Tal viabilidade possibilita-
rá que aproximadamente 
48% dos serviços públicos 
disponíveis sejam acessados 
por meio de uma assinatura 
eletrônica simples, a exem-
plo de requerimentos de 
informação, marcação de 
perícias, consultas médicas 
ou outros atendimentos, 
segundo estimativa do go-
verno. 

Já a assinatura avançada 
aplicar-se-á em  processos 
e transações que tratem 
informações sigilosas, pois 
assegura que o documento 
é de uso exclusivo do titular 
e permite o rastreamento 
de alterações feitas no 
documento assinado. Tal 
modalidade poderá ser 
utilizada, por exemplo, 
no processo de abertura, 
alteração e fechamento de 
empresas, na transferência 
de veículos e na atualização 
de cadastros do cidadão 
junto ao governo.

Ressalta-se que os dois 
novos tipos de assinaturas 
eletrônica não se aplicam a 
processos judiciais, a intera-
ções que exijam anonimato, 
aos sistemas de ouvidoria de 
entes públicos, aos progra-
mas de assistência a vítimas 
e a testemunhas ameaçadas 
e outros casos em que a 
preservação do sigilo seja 
necessária.

Até a edição da MP 983/20, 
na relação com órgãos 
públicos, somente eram 
aceitas legalmente as assi-

naturas eletrônicas emitidas 
com certificado digital no 
padrão Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras 
(ICP-Brasil), que é validado 
pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação 
(ITI), autarquia vinculada 
à Casa Civil. O texto da MP 
define essas assinaturas 
como qualificadas, sendo 
o único tipo autorizado em 
qualquer ato ou transa-
ção com o poder público, 
incluindo a aplicação no 
processo judicial eletrônico, 
em atos de transferência e 
de registro de bens imóveis 
e na assinatura de atos nor-
mativos de chefes de poder, 
ministros e governadores.

A MP prevê ainda a pos-
sibilidade de uso de assina-
turas eletrônicas avançadas 
ou qualificadas no caso de 
documentos subscritos 
por profissionais de saúde, 
desde que estejam relacio-
nadas à área de atuação 
do profissional e atendam 
requisitos definidos por 
ato do ministro da Saúde 
ou da Diretoria Colegiada 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

Prevê ainda a aludida 
MP que caberá aos chefes 
dos poderes de cada ente 
federativo estabelecer o 
nível mínimo de segurança 
exigido para a assinatura 
eletrônica de documentos 
e transações, podendo, 
durante o período da pan-
demia da Covid-19, aceitar 
assinaturas com nível de 
segurança inferior afim 
de reduzir contatos pre-
senciais ou de permitir a 
prática de atos que ficariam 
impossibilitados por outro 
modo.

Por fim, dispõe que os 
órgãos e entidades da ad-
ministração pública não são 
obrigados a disponibilizar 
mecanismos de comuni-
cação eletrônica em todas 
as hipóteses de interação 
com pessoas naturais ou 
jurídicas, o que sabemos, 
variará em cada região, de 
acordo com a capacidade 
tecnológica de cada õrgão.

Eduardo Moisés

Medida provisória 
amplia o uso de 

assinatura eletrônica em 
documentos públicos

Como se destacar no 
mercado freelance e ter 
mais projetos aprovados

O aumento de 32% na atividade freelance no Brasil desde o início da pandemia, trouxe à tona um 
questionamento que costuma aparecer com frequência entre os profissionais: Como ser destaque em 
meio a tantas pessoas que estão trabalhando remotamente?

observar os que mais 
tem a ver com você, é 
claro! Mas e o perfil do 
cliente, você costuma 
levar em considera-
ção? 

  Saber como ele se co-
munica, de que país ele 
é, de que forma passa 
as instruções, enfim, 
elementos específicos, 
podem te ajudar a de-
finir seu cliente ideal 
para que, com essas 
informações em mãos, 
você ofereça uma solu-
ção muito mais efetiva 
a ele, aumentando suas 
chances de aprovação. 

 4) Não tente competir 
por preço - Demons-
trar sua experiência, 
suas habilidades, todo 
seu conhecimento, e 
o quanto estuda para 
sempre se aprimo-
rar profissionalmente, 
deve estar no topo das 
suas prioridades ao 
disputar um trabalho. 
Pode ser uma grande 
perda de tempo des-
pender sua energia em 
coisas que não sejam 
voltadas a esses itens 
fundamentais. “Todos 
estamos em constante 
evolução profissional. 
Mostre que possui as 
características neces-
sárias para correspon-
der às expectativas 
do cliente. Se não for 
escolhido, tudo bem. 
Use seu tempo para se 
preparar mais, e estar 
entre os melhores”, 
conclui Daniel. 

Fonte e mais informa-
ções: (https://www.worka-
na.com/pt).

o que ele procura.
  Daí a importância 

de apostar em um 
portfólio sólido e di-
reto. Inclua somen-
te elementos da sua 
área de atuação. Isso 
transmitirá aos con-
tratantes a confiança 
que eles precisam para 
perceber que você é 
um especialista e re-
almente conhece a sua 
profissão.

 2) Construa uma re-
lação de confiança 
com seu cliente - Na 
Workana, desde sua 
fundação, em 2012, 
mais de um milhão de 
projetos foram posta-
dos. E, diariamente, 
centenas de novos 
trabalhos entram na 
plataforma, que hoje 
conta com mais de 3,2 
milhões de freelancers 
cadastrados. Diante de 
números tão expres-
sivos, pode parecer 
impossível conseguir 
estabelecer um diálogo 
com o cliente, mas não 
é! Inclusive, ele pode 

ser fator determinante 
para o contratante no 
momento da escolha 
do profissional ao qual 
irá confiar seu projeto. 

  Personalizar as men-
sagens que vai enviar, 
e se atentar às neces-
sidades e propósitos 
de cada um é uma 
ótima estratégia. Só 
não dá pra se alongar 
muito. É recomendável 
que o primeiro conta-
to seja objetivo para 
servir como pontapé 
inicial para um diálogo 
maior, caso o cliente 
dê abertura. “Comece 
a mensagem com o 
nome do cliente ou da 
empresa para deixar o 
contato mais pessoal. 
O ideal é sempre tentar 
gerar uma conversa 
para, a partir dela, dar 
forma ao seu plano de 
trabalho e propor um 
orçamento”, sugere 
Daniel Schwebel. 

 3) Saiba escolher - Ao 
se deparar com vários 
projetos na sua área 
de atuação, você deve 

País deve dar 
mais atenção ao 
meio ambiente

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem 
(23) que o Brasil deveria 
dar mais atenção ao tema 
do meio ambiente para 
não afastar os investidores 
na retomada da economia 
após o fim da pandemia. Na 
sua avaliação, o tema meio 
ambiente é, ao lado do de-
bate sobre a democracia e a 
estabilidade das instituições, 
uma das preocupações dos 
investidores internacionais, 
e podem ter “custo grande na 
retomada do investimento”.

“A gente não deveria estar 
discutindo democracia como 
a gente vem discutindo nas 
últimas semanas, assim como 
a gente deveria dar um sinal 
mais claro com relação ao 
meio ambiente. Nós sabemos 
que esse é um ponto impor-
tante para muitos investido-
res”, disse Maia durante a 
videoconferência promovida 
pela Câmara de Comércio 
França-Brasil.

O deputado revelou que 
tem recebido cartas de 
investidores estrangeiros 
preocupados com a condu-
ção da política ambiental, e 
disse que as manifestações 
de grupos que pedem o 
fechamento do Congresso 
e do STF afetam a credibi-
lidade do do país junto aos 
investidores. Maia também 
foi questionado sobre a vo-
tação da proposta que trata 
da prisão após condenação 
em segunda instância. Ele 
disse que pretende votar a 
proposta em agosto (ABr).

Gestão de crise: é preciso refazer 
o planejamento da sua empresa?

principalmente no que diz 
respeito a fornecedores e 
clientes. Entender sobre 
todos os elementos que 
os compõem, desde nú-
meros até os diferenciais. 
A metodologia das Cinco 
Forças de Porter pode 
auxiliar neste momento.

 4) Mapear e definir os de-
safios, dimensionando 
os recursos necessários 
e priorizando o que é es-
sencial em curto prazo. O 
Brainstorming é adequado 
neste momento, pois ajuda 
a desenvolver ideias “fora 
da caixa”.

 5) Comunicar e alinhar com 
clareza e transparência as 
informações relacionadas 
ao planejamento, para que 
todos da organização este-
jam dentro de uma agenda 
única. É o momento de de-
talhar prazos, metas e es-
tabelecer o apoio referido. 
Nesta etapa, metodologias 
como o Mapa Estratégico 
são bastante eficientes.

 6) Preparar e desenvolver a 

liderança para que ela 
possa trabalhar de for-
ma contínua e eficaz. A 
dica é aproveitar a crise 
para elevar o patamar 
de gestão. Aumentar o 
nível de protagonismo 
e engajamento, criando 
uma cultura para que 
os líderes incorporem a 
disciplina, a atenção e a 
prontidão no modelo de 
gestão.

Não restam dúvidas que sim, 
um planejamento é fundamen-
tal neste momento. Mais do 
que isso, é importante ser ágil 
nas tomadas de decisões para 
uma efetividade das ações e 
resultados do planejamento.

Trace um plano, execute-o 
e faça seu acompanhamento. 

As crises demandam um pro-
cesso de gestão mais dinâmico e 
clareza daquilo que é prioritário 
no curto prazo, porém sem 
perder a leitura de qual será o 
momento ideal de retomada.

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

Diamond YP Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
CNPJ Nº 18.615.800/0001-82 - NIRE 35.227.725.386

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 22 de Junho de 2020.
Data, Hora e Local: Realizada aos 22/06/2020, às 15:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, sala 43, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensa-
da. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secretario: Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia: 
Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da 
sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quo-
tas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 5.000.000,00, sendo que o capital social final após a 
redução será de R$ 10.983.233. Encerramento: Nada mais lavrou-se esta ata lida e aprovada. São Paulo, 22 
de junho de 2020. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat; Valter Rabot-
zke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; Concord Incorpora-
ções Imobiliárias Ltda., João Carlos Moralez; Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário.
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Matéria de capa

“Use suas 
redes sociais 

como veículo de 
divulgação, pois 

lá é onde os seus 
seguidores te 

encontram. É válido 
também manter 
uma frequência 

em relação a data 
e horário das suas 

lives. 

São Paulo, quarta-feira, 24 de junho de 20206

Freepik

Paula Tebett (*) 

Ter em mente com clareza que, na live, o conteúdo vai 
prevalecer, pode ser um excelente ponto de partida e 
ajudar a desapegar de pormenores que travam quem está 

transmitindo. Confira seis dicas para falar sobre seu conteúdo 
de forma eficiente para a sua audiência e superar de vez o medo 
de transmissões ao vivo.

1Lembre-se: não é sobre você - Realmente não é fácil 
olhar para a câmera ou um celular e achar que tem gente naquela 
bolinha. Mas só dá para se soltar com a prática. Então, para isso, 
é preciso começar.

Não esqueça que o seu conteúdo não é sobre você, então não 
se preocupe com a aparência ou com o que os outros vão pensar. 
Você tem algo que ninguém possui: a sua identidade, o seu jeito. E 
muitas das pessoas vão se conectar com isso, com a sua maneira 
de transmitir informações e não com a do outro.

2Encontre um tema relevante e prepare um rotei-
ro - Antes de mais nada, é necessário escolher sobre o que 
você quer falar. Para encontrar um tema relevante para a sua 
live, você pode pesquisar nos comentários dos seus posts, nos 
seus seguidores em suas redes sociais e até em grupos do seu 
segmento, quais são as dúvidas que precisam ser respondidas. 
Entenda as questões mais frequentes e elabore um conteúdo 
de valor em cima delas.

Após escolher o tema, é necessário que você desenvolva um 
roteiro para a sua live, para que você não se perca no meio dela. 
Organize seu roteiro em tópicos, sendo estes os assuntos-chave 
a serem abordados na transmissão. Durante a sua live, você pode 
consultar estes pontos importantes para que você não se esqueça 
de nenhum tópico e desenvolva o assunto por inteiro.

3Divulgue as suas lives e mantenha uma frequência 
- Com tema escolhido e roteiro organizado, é hora de trabalhar 
na divulgação da sua live. A divulgação é um processo importante 
para que sua audiência saiba que você está entrando ao vivo em 

As lives são uma ferramenta criada por diversas redes sociais com o objetivo de permitir que pessoas realizem transmissões ao vivo a seus seguidores. 
Um jeito de compartilhar conhecimento com a audiência e ao mesmo tempo interagir em tempo real. Por esse motivo, muita gente tem receio 

de apostar na ferramenta, seja por possuir algum bloqueio ou mesmo não saber por onde começar. 

um dia e horário específico e possa te assistir. Por isso, invista 
um tempo na criação de uma arte bacana, que tenha informações 
sobre o tema a ser abordado, a data e o horário em que a live 
será realizada.

Use suas redes sociais como veículo de divulgação, pois lá é onde 
os seus seguidores te encontram. É válido também manter uma 
frequência em relação a data e horário das suas lives. Escolha um 
dia e um horário da semana para realizar as suas transmissões, 
assim a sua audiência entende que você estará frequentemente 
transmitindo conteúdo de valor.

4Iluminação, boa internet, ação! - Para transmitir aos 
seus espectadores uma sensação de profissionalismo e conseguir 
desenvolver neles um sentimento de empatia, uma boa ilumi-
nação e uma boa internet são aliados valiosos. É importante 
estar em um local bem iluminado e apresentável durante as 
suas transmissões para que sua audiência te enxergue com 
clareza. Uma boa internet evita inconvenientes como queda 

de conexão, que, geralmente, atrapalham o desenvolvimento 
das ideias durante a live.

Entretanto, não se desespere se a sua conexão cair, afinal, de-
pendemos de outros meios e é uma situação comum de acontecer. 
Se você precisar utilizar a sua internet móvel ou estiver em um 
local em que você sabe que a conexão não é tão boa, não deixe 
de informar aos seus espectadores e explicar a situação. O uso 
de fones é recomendado, pois muitos deles também funcionam 
como um microfone, evitam ecos inconvenientes e melhoram o 
seu áudio.

5Não se preocupe com 
o número de espectadores 
- Não se desespere se, em um 
primeiro momento, não houver 
muitos espectadores. É normal 
acontecer, pois nesse momento 
sua audiência ainda está entran-
do para te assistir. Em várias 
plataformas, como o Instagram, 
por exemplo, é possível deixar 
a live no seu perfil para que ela 
seja vista posteriormente por 
outras pessoas. 

Portanto, use esses segundos 
iniciais para falar com aqueles 
que verão a reprise da sua live, 
cumprimente-os e introduza o 
assunto que você falou, mesmo 
que teoricamente ainda não 
tenha falado, afinal, você está destinando esses segundos iniciais 
àqueles que irão ver a reprise da sua transmissão.

Quando as pessoas começarem a entrar na sua live, durante 
esses trinta segundos, gradativamente cumprimente-as. Após 
isso, comece a explicar o conteúdo que você vai abordar inde-
pendentemente do número de espectadores.

6Interaja com a sua audiência - Nas lives, a audiência 
tem a oportunidade de interagir com você, pois eles podem 
enviar comentários enquanto a transmissão é realizada. Logo, 
seus espectadores podem fazer perguntas acerca do assunto 
que você está abordando. Então não se atenha completamente 
ao seu roteiro. Não tem problema responder as perguntas da sua 
audiência conforme a demanda e a possibilidade. 

Também é possível, para aumentar o alcance, realizar transmis-
sões em várias mídias sociais ao mesmo tempo. Só é necessário 
que você tenha mais de um dispositivo filmando o momento e 
transmitindo-o para qualquer rede social! Mas o que fazer se o 
medo da câmera ainda persistir? Você pode começar fazendo o 
que nós chamamos de live collab, uma transmissão ao vivo em 
parceria com outra pessoa. 

Então, se você possui um bloqueio, que tal convidar alguém 
para entrevistar? Você realiza as perguntas e o seu convidado 
as responde. Além de ser simples, seu convidado faz uma par-
ticipação especial e contribui para o seu perfil, gerando, na sua 
audiência, curiosidade e relacionamento.

Considerações - As lives são uma ferramenta importante e 
essencial para o seu negócio ou marca: elas aumentam o engaja-
mento do seu perfil e o seu alcance. São uma plataforma em que 
você pode compartilhar seu conhecimento com a sua audiência e 
gerar interação em tempo real. Portanto, supere o seu bloqueio, 
coloque em prática essas dicas valiosas e comece já a produzir 
a sua primeira live!

Lembre-se: tem pessoas precisando do seu dom, do que você 
carrega. Compartilhe!

 
(*) - Graduada pela FACHA (jornalismo) e FGV (marketing), é especialista 

em marketing digital, empreendedora e atua como consultora 
e palestrante, ministrando treinamentos em mídias sociais.
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Agronegócio 4.0: 
o futuro do trabalho rural

O Brasil é conhecido 
no mundo todo como 
um grande produtor de 
grãos, carne, açúcar, 
café e outros produtos

Dessa forma, o agrone-
gócio é uma das princi-
pais atividades e move 

boa parte da nossa economia. 
Vi em uma pesquisa recente 
que o setor de agronegócio 
brasileiro cresceu 2,42% no 
primeiro trimestre de 2020. 
Outro levantamento do Mi-
nistério da Agricultura mostra 
que o setor teve seu melhor 
mês de abril desde 2013, mo-
vimentando em exportações 
mais de 10 bilhões de dólares. 

Esses números positivos 
mostram a crescente evolução 
do setor mesmo em tempos 
difíceis, mas também revelam 
novos desafios aos produtores 
rurais. Segundo a Embrapa, a 
agricultura vive um momento 
de constantes transforma-
ções, como a busca por uma 
produção sustentável, e mu-
danças socioeconômicas, que 
tornaram os consumidores 
mais exigentes com a origem 
dos produtos. Isso tudo faz 
com que a tecnologia entre 
de vez no campo. 

A era da convergência das 
coisas e a migração para 
uma sociedade digital, criam 
o espaço para tecnologias 
disruptivas que podem ser 
aplicadas em diversas ativi-
dades agrícolas. A internet 
das coisas (IoT), por exemplo 
pode adquirir dados de ope-
rações de plantio em tempo 
real, ajudando na gestão e 
supervisão de tarefas diárias 
de uma fazenda. 

A produção rural do futuro 
irá se desenvolver com base 
em mercados digitais, aten-
dendo as demandas geradas 
pela automação no campo e 
tecnologias de informação, a 
agricultura de precisão estará 
presente em praticamente 
todas as fazendas, aumen-
tando o retorno financeiro 
e diminuindo os impactos 
ambientais. 

O agronegócio 4.0 envolve 
uma série de avanços tecno-
lógicos e científicos, é uma 
sinergia entre diversas áreas 
que promovem o avanço da 
produção rural. As tecnologias 

disruptivas podem ser aplica-
das na maioria das atividades 
do campo, desde antes do 
plantio, até a distribuição para 
os consumidores finais. 

Uma tecnologia que pode 
ajudar no rastreio da produção 
é o blockchain. Acompanhar 
o produto durante seu ciclo 
de distribuição, dá ao pro-
dutor rural a segurança de 
que seu produto chegará ao 
consumidor mantendo sua 
qualidade, por exemplo, se 
um lote apresentar problemas 
de contaminação será muito 
fácil localizá-lo na cadeia de 
distribuição . 

O futuro do agronegócio é 
baseado no uso de dados, sus-
tentabilidade e novos meios 
de produção. Diminuir os im-
pactos causados na natureza 
e o desperdício são desafios 
do presente e do futuro. O 
monitoramento das fazendas 
feito por drones e inteligência 
artificial é capaz de gerenciar 
toda a produção, diminuir os 
gastos com produtos agrícolas 
e, consequentemente, maxi-
mizar os lucros. 

A agricultura do futuro de-
pende da evolução do Brasil 
em questões de infraestrutura 
e capacitação no campo. Se-
gundo a pesquisa TIC domicí-
lios, 53% da população rural 
está conectada à internet. Os 
números do setor são muito 
otimistas e mostram que a 
transformação digital está 
chegando no campo. 

Convergências tecnológi-
cas acontecem em diversos 
setores e a revolução 4.0 é 
uma realidade. E no campo 
ela permite que a migração 
do analógico para o digital 
aconteça rapidamente. As 
novas formas de produção 
inteligente promoverão o 
agronegócio a novos pata-
mares de sustentabilidade e 
desenvolvimento. 

A inovação veio para ficar, e 
é impossível pensar no futuro 
sem levar em conta o poder de 
tomada de decisão que a tec-
nologia dá ao produtor rural 
no agronegócio 4.0. A partir de 
agora, os dados serão os gran-
des aliados dos agricultores 
na busca por uma produção 
sustentável e lucrativa. 

(*) - É Diretor Comercial 
da Solo Network 

(www.solonetwork.com.br/home).

Max Camargo (*)

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 
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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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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:

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

O pretendente: HENRIK NUNES ALVES, estado civil solteiro, profissão operador, nascido 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (23/01/1995), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Orlando Rodrigues Alves e de Andrea Nunes da Silva. A 
pretendente: THIELLY KLISSYE ALMEIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA,  estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(14/06/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel 
Cavalcante de Oliveira e de Mirian Teixeira de Almeida Oliveira.

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: CAIO ESTAMBONE LUCCAS, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico em mecânica, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(16/04/1990), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter 
Luccas Filho e de Eliane Aparecida Estambone Luccas. A pretendente: BRUNNA 
PASSOS MELO, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/04/1996), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista de Melo e de Neuza Maria 
Passos de Melo.

O pretendente: JEFFERSON LUIZ MOURA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão controlador de acesso, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (08/10/1994), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Jefferson Luiz Moura e de Katia Regina Mathias Moura. A pretendente: YZIS 
LETÍCIA SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, 
estado civil solteira, nascida em Itabaiana - SE, no dia (03/08/1999), residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Saul Santana do Nascimento 
e de Jussara Santos.

O pretendente: GUILHERME ALBERNAZ DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão analista de prevenção a fraude, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (13/01/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Enio Fernandes de Lima e de Vera Lúcia Albernaz de Lima. A pretendente: LAÍSA 
FACCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão educadora física, estado 
civil solteira, nascida em São José dos Campos - SP, no dia (10/09/1992), residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Augusto dos Santos e de 
Eclair Maria Facco dos Santos.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO SARTORI PACHECO, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente jurídico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(02/07/1993), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Guilherme 
Fernandes Lopes Pacheco e de Angela Sartori Pacheco. A pretendente: TABATA LA-
RISSA PEREIRA QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, profissão analista de TI, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/01/1992), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Argemiro Almeida de Queiroz e de Gicelia 
Pereira Souza de Queiroz.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO ARANA SLEIMAN, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/08/1990), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner Moraes Sleiman 
e de Karla Maria Arana Sleiman. A pretendente: FERNANDA LEGASPE BARBOSA, de 
nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (17/01/1992), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Egberto Reis Barbosa e de Marisa Regina Murad Legaspe Barbosa.

Disposto a ajudar os 
donos de pequenos 
negócios com difi-

culdades para escolher a 
melhor opção de serviço 
financeiro para a sua micro 
ou pequena empresa, o 
Sebrae criou o ‘EmConta’, 
solução digital de acesso 
gratuito que facilita a 
busca e contratação de 
produtos e serviços fi-
nanceiros ofertados por 
instituições do mercado 
brasileiro presentes na 
plataforma. Permite que 
o empreendedor conhe-
ça e compare os serviços 
oferecidos para ter uma 
conta corrente de pessoa 
jurídica em bancos digitais 
e tradicionais, e uso de 
diferentes máquinas de 
cartão.

“Identificamos que sem-
pre houve muito desgaste 
neste processo. O empre-
sário, de um modo geral, 
não sabe o que existe 
disponível no mercado e, 
mesmo sabendo, é sempre 

No caso das tarifas, a redução pode chegar a mais de 50%.
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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: JACQUES GINO LULA, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 04/12/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Almeida Lula e de Maria Zelia 
Gino Lula. A pretendente: ARIELE RIBEIRO DA CRUZ, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 02/05/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filho de Joaquim Pedro da Cruz e de Katia Ribeiro Pinto.

O pretendente: RAFAEL CARLOS DA SILVA GARCIA, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fabio Carlos Garcia e de Mirtes Clemente da 
Silva. A pretendente: ISABELLA DE OLIVEIRA SILVA, profissão: auxiliar de RH, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/07/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Aparecido de Oliveira e de Josefelina 
Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DA SILVA MIQUILES, profissão: técnico multiskill, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eliete da Silva Miquiles. A pretendente: 
GIZELLE DE AGUIAR CRUZ, profissão: auxiliar de legalização, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Vasconcelos Cruz e de Lourdinalva Soares de Aguiar.

O pretendente: DANIEL FERNANDES, profissão: cabeleireiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aparecido Fernandes e de Maria das Graças Fernandes. 
A pretendente: JACKELLINE CORDEIRO ALVES DE OLIVEIRA, profissão: técnica 
em hemoterapia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cicero Alves de Oliveira 
e de Josineide Cordeiro de Meirelles.

O pretendente: MOISES EUSTAQUIO MARQUES BALBINO, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Eustaquio Balbino e de Maria Aparecida 
Marques Balbino. A pretendente: MONIQUE ALVES DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edinaldo dos Santos e de Josefa 
Alves dos Santos.

O pretendente: EDUARDO CESAR ALBUQUERQUE, profissão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Albuquerque e de Olga Maria Cesar 
Albuquerque. A pretendente: YOLANDA ANALUCHE JOAQUIM FERNANDES, 
profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista 
Fernandes Junior e de Luzia Joaquim Loureiro.

O pretendente: SILAS SILVA SALVADOR, profissão: servidor público federal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José dos Reis Salvador e de Ana Izolda da 
Silva Salvador. A pretendente: ALESANDRA VENTURA, profissão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/04/1972, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arlindo Fernando Ventura e de Ivone Ventura.

O pretendente: KESLEI MENDES DELMONDES, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Araguaína, TO, data-nascimento: 19/06/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Gonzaga de Jesus Delmondes e de 
Gleiciane Pereira Mendes. A pretendente: CARLA NUNES BATISTA DE ABREU, 
profissão: assistente de logística, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz 
Batista de Abreu e de Rita de Cassia Nunes do Nascimento.

O pretendente: THIAGO GOMES DA HORA, profissão: técnico em mecatrônica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Marcelo da Hora e de 
Clarice Gomes Ribeiro. A pretendente: LARISSA ANGÉLICA ALVES, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Pereira Alves 
e de Roméria Aparecida Pires Honorato.

O pretendente: MAURICIO BATISTA DA COSTA, profissão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1966, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Francisco Vitorino da Costa e de Eunice Batista da Costa. A pretendente: 
JAQUELINE DE SOUZA COSTA, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Jorvile de Souza Costa e de Marina Ana de Souza Costa.

O pretendente: MARCOS CARREIRO DE ALMEIDA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carreiro de Almeida e de Izabel 
Maria da Silva Almeida. A pretendente: JOYCE VICENTE DE CARVALHO, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro 
Vicente de Carvalho e de Sueli Teresinha de Oliveira Carvalho.

O pretendente: MOISES DA SILVA, profissão: operador de supermercado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roseli Aparecida da Silva. A pretendente: RUTE 
NEA DOS SANTOS MATES, profissão: auxiliar de higienização, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Enilson Ferreira Mates e de Margarida Cerqueira dos Santos.

O pretendente: NICOLAS FLORENTINO BARBOSA, profissão: analista administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arildo Benedito Barbosa e de Vania Florentino da 
Silva. A pretendente: BÁRBARA HELEN RODRIGUES DA SILVA, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Braganey, PR, data-nascimento: 03/09/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marta Rodrigues da Silva.

O pretendente: KAIKI APARECIDO ALVARENGA, profissão: analista de RH, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Plinio Marcos Alvarenga e de Andreia Aparecida 
dos Santos Alvarenga. A pretendente: BIANCA OLIVEIRA LEAO, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valerio de Deus Leao e de Simone 
Carvalho de Oliveira.

O pretendente: MAURÍCIO DE ANDRADE CUNHA, profissão: plantonista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/12/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Expedito José da Cunha e de Marisa Maria 
de Andrade Cunha. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS FLORENCIO, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/09/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edivaldo 
Florencio Souto e de Maria das Dores Silva dos Santos.

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

Jornal Empresas & Negócios

Como pequenos negócios podem 
reduzir custos de serviços financeiros
A plataforma permite que o empreendedor conheça e compare os serviços oferecidos para ter uma conta 
corrente de pessoa jurídica em bancos digitais e tradicionais, e uso de diferentes máquinas de cartão

que já tem uma empresa, 
quanto para microem-
preendedores individuais 
(MEI) que ultrapassaram 
o faturamento anual e que, 
por isso, são obrigados 
a migrar para uma nova 
modalidade empresarial 
e contratar um contador. 

Nesse mesmo momen-
to, estará aberto para 
que outros parceiros de 
contabilidade não digital 
possam se cadastrar.

A meta do Sebrae é al-
cançar 100 mil acessos no 
‘EmConta’ até o final de 
2020, com a realização de 
10 mil simulações. O pró-
ximo passo será ampliar 
o número de parceiros 
dentro da plataforma 
online e fortalecer a inte-
gração tecnológica com 
os parceiros para oferecer 
mais benefícios para os 
pequenos negócios com 
condições exclusivas na 
contratação dos serviços. 
Saiba mais em: (https://
emconta.sebrae.com.br/). 

complicado comparar os 
serviços oferecidos”, ex-
plica o analista da Unidade 
de Gestão de Soluções do 
Sebrae, Hugo Lumazzini. 
O ‘EmConta’ ajuda os em-
presários a reduzir custos 
de forma significativa: 
“Muitas empresas já têm 
uma conta bancária há 
muito tempo, mas acabam 
pagando por serviços em-
butidos desnecessários ou 

por tarifas que nem são 
cobradas por outros ban-
cos. No caso das tarifas, 
a redução pode chegar a 
mais de 50%”.

A plataforma oferece 
inicialmente simulações 
de serviços de empre-
sas digitais que realizam 
todo o atendimento de 
forma remota, tanto para 
aqueles que estão abrindo 
uma nova empresa ou 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA CRUZ, de nacionalidade brasileira, eco-
nomista, solteiro, nascido no dia (26/12/ 1990 ) no Rio de Janeiro - RJ, residente e domi-
ciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, filho de Eurivaldo Ribeiro da Cruz e de Lisete 
Ribeiro de Souza Cruz. A pretendente: ZHANNA BORISOVA, de nacionalidade russa, 
profissional de logística, solteira, nascida no dia (07/03/1990) na Rússia, residente e do-
miciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, filha de Igor Borisov e de Valentina Borisova.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oficial

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCO PAULO DE OLIVEIRA MORAIS, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentado, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (20/12/1943), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Teixeira de Morais e de Gislana de Oli-
veira Morais. O convivente: LUCIANO GONÇALVES JARDIM, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, contador, nascido em Contagem, MG, no dia (22/12/1974), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP filho de Amador Cândido Jardim e de Celina Maria da Conceição.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:
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