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Modernização das 
regras para contas 
de depósito em 
reais de residentes 
no exterior

Por Eduardo Moisés

Contábil
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A prolongada permanência das pessoas em casa por causa do isola-
mento social para evitar a propagação da COVID-19, está aumentando os 
gastos e as contas de energia elétrica das famílias, sobretudo daquelas 
que estão em regime de home office. Outro recurso fundamental e que 
deve ser intensificado nas residências é o uso da água. A quarentena 
é uma boa oportunidade para repensar os hábitos de consumo desses 
dois recursos essenciais para o cotidiano das pessoas. Desde o início 
do ano, todos os consumidores brasileiros têm uma opção diferenciada 
de cobrança do consumo de energia elétrica: a Tarifa Branca. A moda-
lidade tarifária foi criada pela Aneel, onde o valor da tarifa de energia 
varia de acordo com o horário do seu consumo.   

Repensar gastos com energia e água

Quando pensamos em automação hoje em dia, geralmente nos vêm 
à cabeça inteligência artificial (IA) e chatbots. No entanto, no mundo 
da experiência do consumidor (CX), a automação cobre muitas áreas, 
incluindo self-service de voz ou "interactive voice response" (IVR - res-
posta interativa de voz), self-service web e móvel, comunidades online, 
chatbots, assistentes virtuais, e assim por diante. Cada um desses itens dá 
passagem a valores diferentes para companhias e consumidores.   

Automação na experiência do consumidor
Com a necessidade de isolamento social diante da pandemia, 

o crescimento das compras pela internet, principalmente de ali-
mentos e produtos de saúde, por meio de aplicativos e telefone, 
impactou significativamente o volume de entregas de mercadorias 
em domicílio. Na mesma proporção, cresceu também o nível de pre-
ocupação e de exigência dos clientes quanto aos cuidados adotados 
pelas empresas e pelos entregadores para evitar a transmissão do 
Coronavírus.   

Serviços de delivery

Pixabay

Negócios em Pauta

Preparando Bartenders 
A Pernod Ricard, dona das marcas Absolut, Ballantine’s, 

Chivas e Beefeater, anuncia o lançamento do curso "The 
Bar World of Tomorrow" para bartenders e donos de bares. 
Disponível gratuitamente na sua plataforma de treina-
mento também em português, a iniciativa é fruto de uma 
parceria entre a Pernod Ricard University, o Instituto das 
Nações Unidas para Formação e Pesquisa (Unitar) e a 
EdApp, plataforma online para gerenciamento de cursos. 
Inscrições: (https://www.edapp.com/).    Leia a coluna 
completa na página 3

Pernod Ricard/Divulgação

News@TI

Debate sobre cenário legal e implementação 
prática da LGPD

@Adiada por diversas vezes, a entrada em vigor da nova 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) prevista para 

maio do próximo ano vai gerar uma série de desafios para as 
empresas, que passarão a ter que arcar com pesadas multas no 
caso de falhas na proteção de informações sensíveis, e terão que 
adotar medidas preventivas de segurança e de boas práticas de 
governança, com destaque para a transparência. Diante deste 
novo cenário que se desenha para as empresas, Hoje (5) a Tech 
Data realiza, em conjunto com a IBM e a Missão Compliance, 
o debate “Lei Geral de Proteção de Dados Cenário Legal e Im-
plementação Prática” reunindo especialistas que irão discutir 
os impactos da entrada em vigor da nova lei. Para inscrição e 
mais informações sobre o encontro acesse http://tiny.cc/1xxlsz  

 Leia a coluna  completa na página 2
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A pandemia mudou drasticamente 
a rotina dos escritórios e levou 
grande parte dos funcionários 
para o home office.

Assim, o futuro dos espaços corporativos 
entrou em análise, em especial para ocu-

pantes de grandes lajes. Acompanhando essa 
tendência, a JLL realizou um estudo global junto 
a seus clientes para entender sobre o futuro da 
demanda por escritórios. Segundo a pesquisa, 
os escritórios não vão acabar, mas devem passar 
por mudanças de função e propósito.

O estudo mostra que, sob a ótica dos co-
laboradores, o escritório fornece um local de 
interação que a tecnologia não é capaz de 
replicar, como a conexão pessoal, colaboração 
e gerenciamento de talentos. Mesmo com o 
sucesso da experiência de trabalhar em home 
office, a maioria dos funcionários declara que 
gostaria de estar fisicamente nos escritórios a 
maior parte da semana.

 
O espaço do escritório ainda tem um papel 

fundamental a desempenhar na facilitação de 
atividades presenciais essenciais que não são 
fáceis de serem replicadas online. Integração de 
novos funcionários, treinamento e orientação 
são primordiais para a progressão na carreira e 
manutenção de uma força de trabalho produti-
va. Além disso, o escritório oferece um espaço 
para as pessoas se reunirem, colaborar, inovar 
e se engajar com o crescimento dos negócios. 

Para alguns, o escritório é um local de concen-
tração, permitindo uma distinção mais clara en-
tre a vida doméstica e os afazeres corporativos. 

A especialista em workplace da JLL, Roberta 
Hodara, avalia que os gestores e suas equipes 
devem ser responsáveis pela divisão de tempo 
em home office e no escritório de cada time. 
“O RH tem agora um papel muito ativo em 
estruturar a política de home office para que 
os líderes consigam definir junto aos seus cola-
boradores quem precisa estar presencialmente 
no escritório, quando e porquê”, explica.

 
Do ponto de vista das empresas, os escritórios 

oferecem espaço físico que facilita a coordena-

Interação social nos escritórios faz falta 
na rotina dos funcionários, aponta estudo

ção de atividades e o aumento da criatividade. 
Também desempenham papel fundamental na 
transmissão da cultura organizacional e atraem 
e retém talentos. O estudo aponta que a ten-
dência é que os espaços continuem evoluindo, 
da mesma forma que as baias famosas nos anos 
1990 foram abandonadas e, até a pandemia, 
vivíamos o momento do compartilhamento de 
mesas e espaços.

Os quatro fatores principais apontados pelo 
levantamento da JLL que terão impacto a curto 
prazo da demanda por escritórios são:

1. Home Office – a adoção abrupta do tra-
balho remoto evidenciou alguns dos benefícios 
do home office, como o horário flexível e não 
ser preciso deslocar-se. Contudo, para muitas 
pessoas, o espaço destinado ao trabalho em 
casa mostrou-se inadequado – pequeno, sem 
estrutura ou repleto de distrações. Além disso, 
perdeu-se a interação social proporcionada 
pelo escritório. 

A longo prazo, ainda não está claro como será 
a produtividade fora do espaço do escritório. 
A flexibilidade será a chave para a satisfação 

do funcionário, mantendo equilíbrio entre 
o trabalho no escritório e a possibilidade de 
trabalhar de qualquer lugar. 

2. Design do Escritório – a mudança mais 
evidente no layout dos escritórios diz respeito 
à densidade do espaço. Se antes a tendência 
antes era ascendente, agora o distanciamen-
to social será a regra. Caso uma vacina ou 
remédio sejam descobertos, é possível que o 
adensamento volte a crescer, contudo, saúde 
e bem-estar permanecerão entre as principais 
preocupações dos ocupantes. 

3. Tecnologia – A curto prazo, a adoção de 
novas tecnologias já está facilitando a adoção do 
trabalho remoto, bem como o retorno à garantia 
de bem-estar e saúde dos funcionários na volta 
aos escritórios. A longo prazo, acredita-se que os 
ocupantes demandarão cada vez mais edifícios 
inteligentes, refletindo também a preocupação 
das companhias com o meio ambiente e a sus-
tentabilidade. Assim é provável que a demanda 
por ativos de qualidade inferior caia no futuro. 

4. Padrões de Deslocamento – A ausên-
cia de deslocamento, citada como a maior 
vantagem do home office é um dos temas que 
causam maior preocupação quanto ao retorno 
aos escritórios – especialmente em cidades 
grandes que dependem do transporte público. 
Ao longo do tempo, a localização centralizada 
dos escritórios ainda deve ser priorizada, fa-
cilitando o acesso dos colaboradores. Assim, 
oferecimento de serviços de transporte, deve 
continuar influenciando preço e a demanda. 

Segundo a pesquisa, os escritórios podem 
mudar suas configurações para atender a 
novos propósitos, mas continuarão sendo um 
espaço de conexão interpessoal importante 
tanto para as empresas quanto para os fun-
cionários. Para Roberta, mesmo que as regras 
de distanciamento social sejam afrouxadas no 
futuro e o adensamento possa voltar a crescer, 
o escritório ainda deve permanecer como um 
espaço de socialização. 

“As atividades que podem ser realizadas 
individualmente continuarão a ser resolvidas 
no tempo de home office, enquanto o escri-
tório vai privilegiar as interações e o trabalho 
de equipe”, revela. Fonte e mais informações: 
(www.jll.com.br).

COMPETêNCIAS NECESSáRIAS

DESENvOLvER uMA 
MENTALIDADE 
EMPREENDEDORA 
ANTI-CRISE     Leia na página 6
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Sorteio de agosto
O programa Nota Fiscal Paulista 

acaba de disponibilizar aos usuários 
cadastrados a consulta aos bilhetes 
eletrônicos com que concorrerão 
ao sorteio de agosto. O valor a ser 
distribuído é de R$ 6,7 milhões 
distribuídos em 655 prêmios, sendo 
um deles com o valor de R$ 1 mi-
lhão para pessoa física. Participam 
7.570.210 consumidores cadastra-
dos,  gerando 54.830.776 bilhetes. 
Mais informações em: (portal.
fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/desenvolver-uma-mentalidade-empreendedora-anti-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/modernizacao-das-regras-para-contas-de-deposito-em-reais-de-residentes-no-exterior/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/oportunidade-para-consumidor-repensar-gastos-com-energia-e-agua/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-base-para-automacao-na-experiencia-do-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/servicos-de-delivery-requerem-atencao-e-adaptacao-as-novas-rotinas/
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News@TI
Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar 
abre inscrições em seleção para mestrado

@Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana (PPGEU) 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com ins-

crições abertas até 13 de agosto no processo seletivo para ingresso 
em seu curso de mestrado em 2021. As vagas são distribuídas nas 
áreas de Urbanismo, Saneamento e Geotecnia. Todas as informações 
sobre inscrições, documentos necessários e etapas da seleção devem 
ser conferidas no edital, disponível no site do PPGEU (em www.
ppgeu.ufscar.br). O PPGEU, criado em 1994, foi um dos primeiros 
programas no Brasil com abordagem de pesquisa em sistemas de 
Engenharia aplicáveis no território urbanizado.

OpiniãO
Amígdala: por que 
ela pode impedir 

a inovação?

“Aqui, isso não 
funciona”. “Sempre 
fizemos assim”. 
“Não é minha 
responsabilidade”. 
“Conheço alguém que 
tentou e foi demitido”. 

É bem provável que você 
já tenha ouvido essas e 
muitas outras frases na 

sua empresa. Elas trabalham a 
favor do que chamo de sistema 
imunológico empresarial. E, 
infelizmente, a grande maioria 
das empresas tem um sistema 
forte e robusto, que zela para 
que tudo continue como sem-
pre foi. E a chave para essa 
questão pode ser a amígdala.

É possível que você esteja 
dizendo: “não tenho esse pro-
blema, já que retirei a amígdala 
ainda na infância”. Calma. Não 
estamos falando dessa amígda-
la, que fica na garganta, mas 
sim da que fica no seu cérebro 
e é responsável, entre outras 
funções, por regular as nossas 
emoções e comportamentos 
sociais. E ela tem um papel 
fundamental para nos alertar 
de que algo pode nos colocar 
em perigo. 

É por causa dessa amígdala 
que tendemos a prestar muito 
mais atenção em notícias ruins, 
já que elas podem representar 
algum risco à nossa própria 
sobrevivência. Ou seja, a amíg-
dala é, provavelmente, uma 
das maiores responsáveis pela 
perpetuação da nossa espécie. 
Temos que considerar que ela 
tem o seu valor.

No entanto, por mais que 
tenha um papel essencial, 
é necessário destacar que 
ela também tem um aspecto 
bastante negativo, em espe-
cial no que tange à inovação. 
Como zela pela preservação 
e manutenção do status quo, 
a amígdala tende a nos levar 
sempre a tomar medidas mais 
cautelosas e já conhecidas, 
a fim de nos mantermos em 
ambientes seguros. 

O problema é que a inovação 
demanda um comportamento 
exatamente oposto, que nos 
estimule ao risco e à amea-
ça. Então, combater esses 
comportamentos protetivos é 
fundamental para quem deseja 
inovar na essência. Precisamos 
então desconstruir velhos 
métodos mentais - que nos 
levam sempre à lei do menor 
esforço - para buscar o novo. 
A boa notícia é que nosso cé-
rebro é muito mais inteligente 
do que nós mesmos podemos 
imaginar. 

No passado, os cientistas 
achavam que esse era um ór-
gão que se mantinha intacto 
ao longo de toda a nossa vida. 
Foi só nos anos 1970 que se 
descobriu a neuroplasticidade. 
Ou seja, nosso cérebro é plás-
tico, podendo ser moldado por 

meio de estímulos. Em outras 
palavras, ele funciona como um 
músculo, podendo ficar muito 
forte e sarado - desde que seja 
estimulado.

Sendo assim, precisamos 
de doses diárias de estímu-
los. O professor emérito da 
Universidade da Califórnia, 
Michael Merzenich, defende 
que é possível, ao longo de 
toda a vida, criar novos cir-
cuitos e conexões neuronais 
em resposta a estímulos e 
experiências, o que resulta 
em mudanças funcionais. Nas 
décadas de 1970 e 1980, por 
meio de experimentos com 
animais, Merzenich demons-
trou que os circuitos neuronais 
e as sinapses se modificam 
rapidamente de acordo com a 
atividade praticada.

Segundo ele, o cérebro foi 
construído para mudar de 
acordo com as experiências 
vivenciadas e a forma como é 
usado. Quando trabalhamos 
para aprimorar uma habilida-
de, ocorre uma mudança na 
“fiação cerebral” (nas sinap-
ses ou conexões neuronais). 
Assim, quando o cérebro é 
exercitado, alteramos todo 
o seu funcionamento, seu 
suprimento de sangue e de 
energia, bem como a força de 
suas operações. 

Portanto, não apenas me-
lhoramos uma habilidade em 
si, mas todo o maquinário 
cerebral. Entre as atividades 
que mais turbinam o cérebro 
estão as novas aprendizagens, 
as mudanças de comporta-
mento, aprender a tocar um 
instrumento musical, um novo 
idioma, mudar de emprego 
e até mudar rotas. Ou seja, 
tudo o que nos tira do “piloto 
automático”. 

Então, a partir de agora, toda 
vez que você se sentir descon-
fortável, fora de sua zona de 
acomodação, lembre-se que 
você está, na verdade, traba-
lhando a favor do seu cérebro. 
Quanto mais você se desafiar, 
correr riscos e estiver apto a 
ressignificar possíveis erros, 
mais inovação será capaz de 
gerar. E por mais aterrorizante 
que tudo isso possa parecer no 
início, logo você descobrirá que 
o processo será exatamente 
o mesmo de quando começa 
a frequentar uma academia: 
dói muito, mas com uma boa 
dose de persistência, você logo 
pega gosto. 

Assim, a amídgala deixa de 
ser a protagonista e se torna 
uma coadjuvante que só entra 
em ação quando for realmente 
necessário. Como nos múscu-
los, os resultados costumam 
aparecer em pouco tempo. E 
como valem a pena!

(*) - É sócia-fundadora da 
Palas, consultoria pioneira na 

implementação da ISO 56.002, de 
gestão da inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Ronaldo Fernandes da Silva (*)

O impacto da tecnologia 
nos bancos durante a 

pandemia da COVID-19

Reginaldo Santos (*)

Agora com a pandemia global da 
COVID-19 uma série de adapta-
ções tecnológicas tornaram-se 

necessárias para que o setor bancário 
continue a operar de forma cada vez 
mais digital. Mas, qual é o verdadeiro 
impacto da tecnologia nos bancos neste 
momento tão delicado?

Antes de mais nada, é importante 
contextualizar e relembrar as inicia-
tivas realizadas pelos bancos neste 
momento. No que diz respeito aos ne-
gócios, as primeiras medidas adotadas 
foram a criação de linhas de crédito e 
a prorrogação/renegociação dos con-
tratos vigentes. O impacto recessivo 
da COVID-19 sobre a economia reduz 
a inflação e torna o ambiente cada vez 
mais propício à queda das taxas de 
juros, cuja tendência de declínio já 
se apresentava desde antes da crise. 
Outro aspecto a ser considerado é que, 
embora tenha havido um crescimento 
da abertura de novas contas bancá-
rias, grande parte desses clientes 
não tem perfil de consumo de outros 
produtos bancários. Logicamente, os 
bancos terão que tentar capitalizar e 
fidelizar estes clientes. Desta forma, 
é necessário que estejam preparados 
para lidar com este cenário e todas 
essas questões, especialmente para o 
risco de perdas, uma vez que inevita-
velmente ocorrerão inadimplências.

A resposta para o enfrentamento 
desta situação passa cada vez mais 
pela tecnologia, pela digitalização de 
tudo o que envolve a atividade ban-
cária. Em relação ao atendimento, é 
extremamente necessário educar o 
comportamento dos clientes durante 
o período da crise, ensinando-os e in-
centivando-os a poupar, direcionando-
-os para as linhas mais interessantes, 
entre outros.

No campo dos produtos tornou-se 
ainda mais importante acelerar o que já 
estava sendo feito para operacionalizar 
as vendas e os serviços digitais. De fato, 
existem bancos mais maduros e outros 
menos, porém, o caminho do digital foi 
obrigatoriamente acelerado neste mo-
mento. Há questões bem especificas a 
serem tratadas, como por exemplo, os 
refinanciamentos que, neste momento, 
apresentam-se como cruciais. Existem 
necessidades relacionadas ainda a ajus-
tes no modelo operacional e ao controle 
de custos, já que investir em soluções 
que sobreviverão após a pandemia e que 
continuarão interessantes é sempre o 
caminho mais estratégico.

Atendimento ao cliente X tecnolo-
gias nos bancos

A multiplicação dos canais digitais 

São Paulo, quarta-feira, 05 de agosto de 2020 Negócios2 Negócios
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&

olhamos internamente, este banco 
gastou muito mais do que um banco 
completamente digital. A pandemia 
evidenciou que as instituições que 
estavam mais avançadas nesse pro-
cesso encontram-se em uma posição 
mais vantajosa.

Pagamentos instantâneos e open 
banking

Recentemente, o Banco Central 
anunciou que o sistema de pagamen-
tos instantâneos (PIX), será gratuito 
para pessoas físicas. Segundo o BC, 
o baixo custo para o consumidor é 
uma questão central do PIX, já que a 
iniciativa se propõe a ser um meio de 
pagamento acessível para quem paga 
e para quem recebe, além de permitir 
um funcionamento 24x7, simples e sem 
burocracia. O PIX promete transações 
seguras com período de liquidação de 
poucos segundos, sem restrições de 
datas ou horários. É uma iniciativa 
que vem ganhando força em outros 
países e proporciona assim, um am-
biente disruptivo e novo no Brasil. O 
PIX veio para trazer uma experiência 
mais rápida para o consumidor já que 
a movimentação financeira é instan-
tânea, diferentemente de uma TED, 
em que você tem um tempo para a 
compensação.

Considerando o PIX e o open 
banking, onde os dados passam a estar 
disponíveis, está mais fácil criar um 
negócio novo hoje no setor financeiro 
do que há dois anos, por exemplo. O 
PIX e o open banking permitirão a 
inclusão de mais pessoas nesse uni-
verso financeiro, sendo uma excelente 
oportunidade para oferecer serviços 
diferenciados. Até 2010, o mercado 
financeiro no Brasil era fechado e re-
duzido a um pequeno número de insti-
tuições. Após essa abertura, empresas 
focaram em inovação e apostaram em 
tecnologia para criação de produtos 
e soluções para as Instituições de 
Pagamentos – IP. Embora sejam muito 
semelhantes aos bancos tradicionais, 
especializados em intermediar o di-
nheiro investido e empréstimos, as IPs 
viabilizam serviços de pagamento e 
cobrança e movimentação de recursos, 
diferenciados dos bancos.

Por todos estes aspectos menciona-
dos, o forte impacto da COVID-19 no 
setor bancário acentuou ainda mais 
a busca por soluções tecnológicas. 
O desafio imposto pela pandemia es-
cancarou a importância e a urgência 
em investir em tecnologias que man-
tenham e promovam a relevância das 
instituições financeiras.

(*) É Diretor Executivo da Provider IT, uma das 
principais consultorias e provedoras 

de serviços de TI do país.

Já faz um tempo que o comportamento das pessoas para consultas e transações financeiras passou a 
ser digital. De acordo com recente pesquisa da FEBRABAN relacionada ao comportamento financeiro em 
2019, o orçamento total que o segmento de tecnologia obteve dos bancos foi de R$ 24,6 bilhões, 24% 
maior do que os R$ 19,8 bilhões registrados em 2018.

Freepik

de atendimento é uma solução já exis-
tente, mas deve ser aprimorada. Hoje, 
diversos bancos já utilizam tecnologias 
mais avançadas como inteligência 
artificial e chatbots, para minimizar 
a necessidade de interação com os 
atendentes. Os bancos que já nasceram 
digitais estavam com toda a plataforma 
tecnológica preparada para o atendi-
mento não presencial. Alguns bancos 
tradicionais, no entanto, por conta 
da pandemia tiveram que acelerar a 
corrida por mudanças em sistemas 
e procedimentos, inclusive com a 
reconstrução de suas plataformas de 
internet banking e mobile banking.

O aumento da demanda por canais 
digitais reforçou a necessidade do seg-
mento bancário em ampliar e aprimorar 
os seus recursos, com a implementação 
de novas tecnologias. A multicanalida-
de, por exemplo, consiste em oferecer 
várias formas de acessar os produtos, 
por meio de canais diferentes. Já o 
conceito omnichannel, representa ofe-
recer uma ótima experiência ao cliente 
independentemente do canal pelo qual 
o cliente entrou e uma resposta padro-
nizada e satisfatória. Além disso, há a 
continuidade do atendimento. Para o 
omnichannel, ainda há um caminho a 
ser perseguido e este é mais um proces-
so no qual os bancos que já nasceram 
digitais possuem vantagem frente aos 
bancos tradicionais.

O open banking é outro conceito, 
mais do que nunca, importante, já 
que permite que as pessoas levem 
seus históricos de relacionamento 
com uma determinada instituição fi-
nanceira para outra, democratizando 
o segmento e permitindo uma maior 
competição no setor. Ou seja, o usuário 
final terá acesso às suas informações 
financeiras para compartilhar com 
a instituição financeira que desejar 
e com isso buscar melhores taxas e 
preços, com liberdade ao cliente de 
diversificar o ambiente e alinhar os 
serviços financeiros de acordo com os 
seus interesses.

Desafios da tecnologia nos bancos
É fato que hoje, não ser digital não 

é uma opção. A digitalização para 
atender aos clientes é importante 
e necessária. O desafio é quebrar a 
mentalidade tradicional, mesmo em 
um banco que já nasceu 100% digital 
e entender qual é a real necessidade 
do cliente. Um exemplo, é a abertura 
de conta. Muitas vezes, é irrelevante 
para o cliente se existem ou não pes-
soas e processos por trás, se ao final 
ele conseguir abrir sua conta virtual-
mente. Sendo assim, um processo que 
ainda não é 100% digital atinge essa 
necessidade do cliente. Porém, quando Reginaldo Santos
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administrativas mais baixas - ideal para quem deseja adquirir o primeiro 
carro ou comprar um mais novo. O plano pede parcelas de 356,90. O 
grupo, que já está aberto para vendas, tem a vantagem de ter um prazo 
diferenciado nesse momento de incertezas sobre a economia do país. O 
consórcio vem sendo uma opção segura para poupar dinheiro e comprar 
sem os juros dos financiamentos. Saiba mais por meio do site: (http://
consorciomagalu.com.br/). 

E - Startups e Corporações
Em meio a pandemia, conquistar um grande cliente é o sonho da 
maioria dos empreendedores, especialmente, dos pequenos negó-
cios inovadores e estreantes no mercado. Para ajudar as startups a 
conquistar networking comercial com grandes compradores e vencer 
também sua primeira grande crise, a Câmara Americana de Comércio 
abriu inscrições para o Amcham Arena, competição nacional que 
conecta multinacionais a soluções e inspirações que revolucionem 
seus negócios, mantendo assim o espírito de inovação vivo no mer-
cado. A inscrição é gratuita e abrange startups de todo o território 
brasileiro. O formulário está disponível no site (http://www.amcham.
com.br/arena). 

F - Operação de Crédito 
O PicPay, maior aplicativo de pagamentos do Brasil, está com pro-
cesso de seleção aberto. A companhia pretende contratar cerca de 
100 profissionais das áreas de Tecnologia e Operação de Crédito 
e Cartão, para atuação remota ou presencial, nas cidades de São 
Paulo e Vitória. O processo seletivo é conduzido pela consultoria 
Page Outsourcing, dedicada à execução de projetos exclusivos de 
RPO, programas de talentos (estágio e trainee) e contratação de 
profissionais em grande volume, parte do PageGroup no Brasil. In-
teressados podem saber mais acessando o link (http://picpaypage.
gupy.io/). 

G - Tecnologias de Software 
A Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie oferece um novo curso, a especialização em Tecnologias 
de Software. A nova especialização irá preparar o profissional para 

A - A Volta da Emirates 
A Emirates está voando novamente para o Brasil e conectando-o ao 
mundo. No final da tarde de domingo (2), um voo regular de passageiros 
no Boeing 777-300ER da Emirates pousou no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos pela primeira vez desde março. A retomada dos voos 
entre Dubai e São Paulo foi comemorada por Stephane Perard, diretor 
geral da Emirates no Brasil: “Isso prova o compromisso da Emirates 
com a região e a rápida capacidade da companhia aérea de reconectar 
o mundo por meio de seu hub em Dubai. Tudo isso, mantendo padrões 
líderes do setor, e garantindo a saúde e a segurança de seus clientes e 
funcionários”. 

B - Foco em Diversidade
A Kraft Heinz, empresa dona das marcas Heinz, Quero e Kraft, abre as 
inscrições para seu processo seletivo para o programa de estágio, desta 
vez voltado para a diversidade, com foco na contratação de mulheres, 
negros, PCDs e LGBTQI+. São cerca de 30 vagas a serem preenchidas, 
tanto no escritório em São Paulo quanto nas fábricas em Goiás, e para 
tal, o candidato passará por uma série de etapas online, a começar pela 
inscrição pelo site (http://eunakraftheinz.com.br/). A Kraft Heinz preza 
por talentos que renovem o modo de pensar e de vivenciar a cultura 
dinâmica e inovadora da empresa, além de incentivar o pensamento de 
todos ao redor. 

C - Vagas Abertas
Mesmo em tempos de pandemia, a ClickBus, empresa líder em venda 
online de passagens rodoviárias está com 12 vagas abertas para a cidade 
de São Paulo. As posições são para os setores de comunicação, data & 
insights, desenvolvimento, gente e gestão, marketing de performance e 
produto, e todas as vagas contam com benefícios como vale-transporte, 
vale-refeição, plano de saúde e plano odontológico. Para se inscrever, 
o candidato acessa (jobs.kenoby.com/clickbus) e cadastra o currículo 
para a posição desejada.

D - Compra de Veículo
O Consórcio Magalu lançou um grupo para aquisição de veículos a partir 
de R$ 30 mil com parcelas acessíveis, mais tempo para pagar e com taxas 

projetar e implantar softwares por meio do aprendizado de tecno-
logias emergentes no mercado, além de possibilitar a remodelação 
de formatos de negócios das empresas. O diferencial do curso está 
em oferecer novas possibilidades de transformação digital, com 
preparação técnica e estratégia em tecnologias como Blockchain, 
Big Data, inteligência artificial, IoT e outras. Mais informações: 
(http://www.mackenzie.br). 

H - Ciclo Bogotá-Medelín
StarOut Brasil está com inscrições abertas para o ciclo Bogotá-
Medelín. Programa de internacionalização de startups do governo 
federal, está com inscrições abertas. Entre 10 de agosto e 8 de 
setembro, startups brasileiras interessadas em fazer uma imersão 
no ecossistema de inovação da Colômbia, mais especificamente de 
Bogotá e de Medellín, podem se candidatar a uma vaga no site. Uma 
das principais novidades do Ciclo Bogotá-Medellín é a realização de 
uma missão inteiramente virtual, que vai atender até 40startups. 
Interessadas em fazer uma imersão no ecossistema de inovação da 
Colômbia, podem se candidatar a uma vaga no site (https://www.
startoutbrasil.com.br/ciclo/bogota/).

I - Bartenders e Baristas 
Esta semana entra na reta final a fase das inscrições para parti-
cipantes brasileiros concorrerem pela primeira vez no disputado 
Bartenders e Baristas Challenge 2020, um campeonato em escala 
global entre estes profissionais, e que visa descobrir a melhor receita 
inédita com Licor 43 e café. Em sua quarta edição, a competição 
terá um formato absolutamente inédito: todas as etapas do campe-
onato serão online através do site e das redes sociais do Licor 43. 
A data limite para se inscrever é o próximo dia 9. Os participantes 
têm como regra obrigatória filmar suas próprias criações afim de 
serem avaliadas por jurados selecionados em cada país. Inscrições: 
(www.licor43.com).

J - Programa de Estágio 
A Ingredion, empresa líder global em soluções de ingredientes para 
as indústrias de alimentos, bebidas, nutrição animal, farmacêutico, 
papel, entre outros, abre inscrições para Programa de Estágio 2020. 
A companhia busca 25 jovens universitários, com vagas distribuídas 
nas unidades da companhia em São Paulo, Mogi Guaçu, Balsa Nova 
(PR), Alcântara (RJ) e Cabo de Santo Agostinho (PE). A seleção será 
toda realizada a distância, em um processo 100% virtual, por conta 
da pandemia do novo Coronavírus. Além disso, a Ingredion segue 
o modelo de recrutamento às cegas, estimulando um ambiente de 
trabalho inclusivo. As inscrições podem ser feitas no site (ingredion.
across.jobs). 

Homo homini lupus, 
ou a luta pelas vacinas
Resta a esperança de que 
consigamos fabricar a 
vacina por aqui

Alguns otimistas di-
zem (ou diziam) que 
depois da pandemia 

estariam muito presentes 
valores como a solidarieda-
de e o reconhecimento de 
que somos interdependen-
tes; também ficaria claro 
que interesses privados 
não poderiam reger a vida 
pública. 

Mas, ao que parece, irá 
prevalecer o que é expresso 
pela frase do dramaturgo 
Plautus (254-184 a.C.): 
“homo homini lupus”, ou “o 
homem é o lobo do homem”.  
A frase foi popularizada pelo 
filósofo Thomas Hobbes 
(1588-1679), que a inseriu 
em sua clássica obra de 
1651, Leviatã. 

Essa convicção deriva 
do fato de que enquanto 
agências internacionais de 
saúde começam a pensar 
em como vacinar popula-
ções mais vulneráveis dos 
diversos pontos do mundo, 
como forma de enfrentar 
o Coronavírus, alguns go-
vernos já decidiram tomar 
iniciativas individualmente, 
procurando fechar negócios 
com empresas do ramo 
farmacêutico, de maneira a 
garantir vacinas para seus 
cidadãos. 

Dentre esses negócios 
destacam-se aqueles que 
estão sendo discutidos pe-
los Estados Unidos, Reino 
Unido e União Europeia com 
empresas como Pfizer, As-
traZeneca, GlaxoSmithKline 
e Sanofi, entre outras. 

Entidades como os Mé-
dicos Sem Fronteiras e a 
One Campaign, organiza-
ções voltadas ao combate à 
pobreza e às doenças, já se 
manifestaram contra essas 
iniciativas, que podem gerar 
posturas do tipo “cada um 
por si, salve-se quem puder”, 
de consequências difíceis de 
se prever. 

Quando a H1N1, a gripe su-
ína, se manifestou em 2009, 

essas nações ricas tiveram a 
mesma atitude, comprando 
todo o estoque disponível 
de vacinas e deixando os 
países mais pobres sem 
acesso às mesmas; naquele 
caso as consequências não 
foram tão graves porque 
a pandemia acabou sendo 
mais branda e curta. 

No caso da Covid-19, a situ-
ação é diferente; a doença se 
expande mais rapidamente 
e causa muito mais mortes, 
precisando ser combatida 
de forma global para que a 
pandemia seja encerrada de 
forma mais rápida. 

É razoável acreditar que 
até o final de 2021 poderão 
ter sido fabricadas cerca de 
2 bilhões de doses da vacina, 
isso se aquelas que agora 
parecem que serão eficazes 
realmente o forem. 

Considerando que podem 
ser necessárias duas doses 
para imunizar uma pessoa, 
seriam consumidas 1,7 mi-
lhões para atender Estados 
Unidos e União Europeia. 
Quanto aos demais... Para 
o Brasil, resta a esperança 
de que consigamos fabricar 
a vacina por aqui. 

O governo federal também 
está estudando a adesão 
à COVAX Facility, um me-
canismo projetado para 
garantir acesso mundial 
rápido e equitativo à vacina 
com os países dotados de 
mais recursos, entre eles o 
Brasil, financiando seu de-
senvolvimento e produção, e 
os mais pobres a recebendo 
gratuitamente. Resta-nos 
esperar que o Brasil se junte 
à iniciativa e que ela seja 
eficaz. 

Justificando o título deste 
artigo, é oportuno dizer que 
a União Europeia já reco-
mendou aos seus membros 
que não entrem na COVAX 
Facility, afinal por que 
destinar recursos aos mais 
pobres? 

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

Faculdade de Computação e 
Informática da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)
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Foi também foi a maior 
taxa de crescimento 
desde junho de 2018 

(12,5%). Apesar disso, a 
indústria brasileira ainda 
não conseguiu recuperar to-
talmente as perdas sofridas 
em março e abril, causadas 
pela pandemia, quando o 
setor caiu 26,6%.

Os dados são da Pesquisa 
Industrial Mensal, divulga-
da ontem (4), pelo IBGE. 
Apesar da alta de maio 
para junho, a produção 
apresentou queda de 9% na 
comparação com junho de 
2019. Houve ainda recuos 
de 10,9% no acumulado do 
ano e de 5,6% no acumulado 
de 12 meses. A alta foi puxa-
da por 24 das 26 atividades 
industriais pesquisadas, em 
especial pela produção de 

A alta foi puxada em especial pela produção de veículos 
automotores, reboques e carrocerias.
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O Ministério da Saúde lançou chama-
da pública para seleção de pesquisas 
em terapias avançadas. A pasta vai 
disponibilizar R$ 47,2 milhões para fi-
nanciar estudos no desenvolvimento de 
tecnologia nacional em terapia celular, 
terapia gênica e tecido artificial, áreas de 

interesse do SUS. A chamada ocorre em 
parceria com o CNPq. Podem participar 
pesquisadores vinculados a instituições 
científicas, tecnológicas e de inovação 
(ICTs) com foro no Brasil.

As propostas devem ser apresen-
tadas até o dia 17 de setembro, por 

meio da Plataforma Carlos Chagas, 
do CNPq, e o resultado final será 
divulgado até o dia 30 de novembro 
no site da fundação. Na prática, as 
terapias avançadas têm o objetivo 
de tratar, prevenir ou até mesmo 
diagnosticar uma doença e repre-

sentam uma promessa terapêutica 
para enfermidades complexas e sem 
alternativas médicas disponíveis. Ao 
todo, o Ministério da Saúde deve in-
vestir R$ 71,4 milhões para fomentar 
as pesquisas, no âmbito do Programa 
Genomas Brasil (ABr).

Produção industrial cresce 
8,9% de maio para junho

A produção industrial brasileira cresceu 8,9% em junho, na comparação com maio. Essa é a segunda 
alta consecutiva do indicador, que já havia registrado expansão de 8,2% em maio

palmente pela produção de 
motocicletas. Por outro lado, 
as atividades com queda na 
produção foram a indústria 
alimentícia e a produção de 
coque, derivados de petróleo 
e biocombustíveis, ambas 
com recuo de 1,8% na pro-
dução.

Entre as quatro grandes 
categorias econômicas da 
indústria, a maior alta foi 
observada nos bens de con-
sumo duráveis (82,2%). Os 
bens de consumo semi e não 
duráveis cresceram 6,4%, 
os bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos 
usados no setor produtivo, 
subiram 13,1% e os bens 
intermediários - insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo - tiveram 
alta de 4,9% (ABr).

veículos automotores, re-
boques e carrocerias, que 
teve um crescimento de 
70% no mês.

“Esse setor acumulou 
expansão de 495,2% em 
dois meses consecutivos de 
crescimento na produção, 

mas ainda assim está 53,7% 
abaixo do patamar de feve-
reiro”, disse o gerente da 
pesquisa, André Macedo.

Outros equipamentos de 
transporte também tive-
ram destaque, com alta de 
141,9%, puxados princi-

Endividamento já apresentava 
tendência de alta antes da pandemia

A trajetória crescente do endividamento já era observada 
antes da crise.

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) produziu um 
estudo sobre o comportamento do endividamento dos brasi-
leiros durante a pandemia. Existem hoje no Brasil quase 11 
milhões de famílias (10.952.420) que possuem algum tipo de 
dívida. Há um ano, esse número era 5,8% menor (10.356.426, 
em julho de 2019). O percentual de endividamento dos brasi-
leiros cresceu durante a pandemia: saiu de 66,2% em março 
para 67,4% em julho, alcançando o maior nível desde o início 
da realização da Peic, em janeiro de 2010. 

Porém, a trajetória crescente do endividamento já era ob-
servada antes da crise, com tendência ascendente desde o fim 
de 2018, acentuando-se no ano passado - coincidindo com o 
ciclo de redução dos juros. “Com condições de crédito mais 
favoráveis desde o início de 2019, as famílias vinham aumen-
tando a aquisição de produtos mais dependentes do crédito, 
sustentando o consumo através do maior endividamento”, 
afirma o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Enquanto a necessidade de crédito cresceu entre as famílias 
que recebem até 10 salários mínimos, com o percentual de 
endividamento saltando de 67,1%, em março, para o recorde 
de 69%, em julho, as consideradas mais ricas aumentaram 
a propensão a poupar, com este mesmo indicador caindo 
de 62,1% (março) para 59,1% (julho). O tempo médio de 
comprometimento com dívidas entre as famílias endividadas 
aumentou durante a pandemia, passando de 7 meses em março 
para 7,4 meses em julho. 

Por outro lado, aumentou a proporção de famílias com 
dívidas a vencer no prazo de 6 meses a 1 ano, assim como 
aquelas acima de 1 ano. Com mais consumidores endivida-

dos, a inadimplência também aumentou durante a pandemia. 
Cresceu a proporção de famílias com contas ou dívidas em 
atraso (de 25,3%, em março, para 26,3%, em julho). O cartão 
de crédito, que historicamente lidera o ranking de principal 
tipo de dívida entre os brasileiros, acabou por perder espaço 
durante os meses de pandemia. 

A modalidade, que chegou a representar 78,4% do total de 
dívidas em março, passou a 76,2% em julho. As dívidas cresce-
ram no crédito consignado (6,3% para 8,2%), no crédito pessoal 
(8,2% para 9,2%), nos carnês de loja (16,2% para 17,6%) e 
nos tipos de financiamento – carro (10,3% para 11,3%) e casa 
(9,0% para 10,1%) - (Gecom/CNC).

Saúde 
financiará 
pesquisas 

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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: JOÃO MARCOS BRITO BARBOSA DA SILVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (02/03/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Marcos Antonio da Silveira e de Maria Terezinha Brito Barbosa. A pretendente: ANA 
PAULA MAYUMY NASHIMOTO, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/04/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Yoshiyuki Nashimoto e 
de Meire Aparecida de Carvalho Nashimoto.

O pretendente: MARCOS EDUARDO FONSECA GOMES GONSALEZ, de naciona-
lidade brasileira, profissão comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo 
- SP, no dia (28/02/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Jesus Gomes Gonsalez e de Silvia Fonseca Gomes Gonsalez. A pretendente: 
MARCELLE ALMEIDA NATALI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/08/1981), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rubens dos Santos 
e de Egle de Almeida Santos.

O pretendente: RICARDO SUEKI DAVID, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/01/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gilberto Pedro David 
e de Celia Satiko Okuyama David. A pretendente: LUANA MARIA DE BARROS, de 
nacionalidade brasileira, profissão representante comercial, estado civil divorciada, 
nascida em Jales - SP, no dia (25/02/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Alvaro Manuel Freixo de Barros e de Célia Maria Lópes de 
Barros.

A pretendente: ISABELLE ANNIE ROSA DOHMEN, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheira de produção, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (02/06/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
João Eduardo Dohmen Neto e de Ana Lucia Rosa Dohmen. A pretendente: TATIANA 
QUEIROZ ANDERI STAMA, de nacionalidade brasileira, profissão publicitária, estado 
civil solteira, RG nº 38. 693.018-1 SSP/SP, com 30 anos de idade, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (25/07/1990), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Francisco Stama e de Maria Silesia Queiroz Anderi Stama.

 

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:

JOSÉ AMAURY TENÓRIO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão motorista car-
reteiro, nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/066.FLS.119 PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS/AL), Maceió, AL no dia sete de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e três (07/02/1973), residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfim, 55, casa 03, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Amaury Tenório e de Ireny 
Ibernon Tenório. JACIONE MARIA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em Ipojuca, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/013.
FLS.040-1º DISTRITO DE IPOJUCA/PE), Ipojuca, PE no dia dez de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e nove (10/12/1989), residente e domiciliada Rua Arraial do 
Bonfim, 55, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubenita 
Maria da Conceição.

JOÃO FRANCISCO ALVES, estado civil solteiro, profissão encarregado de obra, 
nascido em Boa Nova, Estado da Bahia (CN:LV.A/073.FLS.169 IGUAÍ/BA), Boa 
Nova, BA no dia treze de setembro de mil novecentos e sessenta (13/09/1960), resi-
dente e domiciliado Rua Zituo Karasawa, Travessa Particular, 29, casa 03, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Jesus Alves e de Antonia Francisca 
Vieira. MARIA DA CRUZ DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpe-
za, nascida em Valença do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/003.FLS.022V-VALEN-
ÇA DO PIAUÍ/PI), Valença do Piauí, PI no dia dezesseis de agosto de mil novecentos 
e setenta e cinco (16/08/1975), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, Tra-
vessa Particular, 29, casa 03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Ivone da Silva.

CARLOS EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão ajudan-
te de pizzaiolo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/302.FLS.014V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(21/02/1998), residente e domiciliado Rua Doutor Claro Egídio, 173, casa 03, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Dos Santos Silva Ribei-
ro e de Maria da Conceição Almeida Ribeiro. PRISCILA ALESSANDRA DA SILVA 
ALVES DE LIMA, estado civil solteira, profissão monitora de transporte escolar, nas-
cida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/117.FLS.152-2º SUBDISTRITO DE OSAS-
CO/SP), Osasco, SP no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(12/04/1994), residente e domiciliada Rua Luís Delpi, 190, casa 03, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Aparecido Alves de Lima e de Irene 
Dias da Silva Alves de Lima.

DANIEL FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.153V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (06/01/1986), residente e domiciliado 
Rua Virgínia Augusta Miguel, 420, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Valdeci Francisco e de Sueli Maria de Oliveira Francisco. BRUNA DE OLIVEI-
RA PUPO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/363.FLS.290-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de dois 
mil (12/01/2000), residente e domiciliada Rua Virgínia Augusta Miguel, 420, Cidade Lí-
der, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Pupo e de Adriana Oliveira 
da Silva Pupo.

JOSÉ ROBERTO PEREIRA COSTA, estado civil divorciado, profissão marceneiro, nas-
cido em Januária, Estado de Minas Gerais, Januária, MG no dia quatro de setembro 
de mil novecentos e setenta (04/09/1970), residente e domiciliado Rua Rodolfo Albino 
Silva, 27, casa 4, Jardim São João, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Francisco Pe-
reira Costa e de Maria das Neves Almeida Silva. MARILENE MENDES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de cobrança, nascida neste Distrito (CN:LV.A/022.
FLS.167V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos 
e setenta e oito (18/03/1978), residente e domiciliada Rua Baixada Santista, 841, bloco 
01, apartamento 64, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Martins dos Santos e de 
Teodora Mendes dos Santos.

WESLLEY RAÍ TEIXEIRA FEITOSA, estado civil solteiro, profissão assistente social, 
nascido no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/198.FLS.202-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(17/01/1992), residente e domiciliado Rua Andréas Amon, 91, bloco C, apartamento 
22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio 
Alves Feitosa e de Jacira de Jesus Teixeira Feitosa. VILMA ALVES SANTANA, esta-
do civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida no Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A/38.FLS.144-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (04/02/1986), residente e domiciliada 
Rua Andréas Amon, 91, bloco C, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Santana e de Maria Francisca da 
Conceição Santana.

RODRIGO DO SACRAMENTO MOREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
limpeza em altura, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/37.FLS.
285V-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e seis 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (26/01/1985), residente e domiciliado 
Travessa Nossa Senhora Aparecida, 28, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Amaury Rodrigues Moreira e de Analucia Oliveira do Sacramento. ADRIANA APARECI-
DA DO NASCIMENTO BALA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distri-
to (CN:LV.A/079.FLS.181V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (07/02/1985), residente e domiciliada Travessa Nossa 
Senhora Aparecida, 66, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bala Neto 
e de Joselia Maria do Nascimento Bala.

RONILTON FERREIRA BRAGA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Pilão Arcado, Estado da Bahia (CN:LV.A/08.FLS.092 PILÃO ARCADO/BA), Pilão 
Arcado, BA no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (10/10/1989), resi-
dente e domiciliado Rua Douradoquara, 35, casa 03, Jardim São Gabriel, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Reinalda Ferreira Braga. SHIRLEI MENDES DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/83.FLS.053V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(21/04/1985), residente e domiciliada Rua Rio Tefé, 281, casa 01, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natal de Almeida Silva e de Stela Mendes de 
Santana Rodrigues.

MICKY DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, nas-
cido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/361.FLS.99-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e três 
(08/06/1993), residente e domiciliado Rua Piraquara, 145, casa 3, Jardim Nordeste, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jose Erinaldo Porfirio Soares e de Maria da Glo-
ria da Silva. SARA CRISTINA SIQUEIRA FERNANDES, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.294V-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(25/12/1996), residente e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 840, casa 01, Vila Re-
gina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão de Jesus Fernandes e de Roseli das 
Graças Siqueira.

PAULO AMIN EDAES SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão programador, nasci-
do em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no dia dez 
de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (10/05/1985), residente e domiciliado Rua 
Cabrália, 37, Vila Helena, 1º Subdistrito de Santo André, neste Estado, Santo André, 
SP, filho de Luiz Carlos Edaes e de Maria Aparecida Finotti Edaes. DAIANA BARROS 
DO CARMO, estado civil solteira, profissão técnica de radiologia, nascida em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (31/03/1982), residente e domiciliada Rua do Banhado, 06, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Simões do Carmo e de Maria Vera Lucia 
Barros do Carmo. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
1º Subdistrito de Santo André, neste Estado.

GUILHERME DA CRUZ LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de escritório, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/322.FLS.169 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e oito (17/10/1998), residente e 
domiciliado Rua Sal da Terra, 176, bloco 06, apartamento 32, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas da Silva Lima e de Maria 
de Fatima Rodrigues da Cruz Lima. ALLINE LIANDRO DA COSTA, estado civil solteira, 
profissão teleoperadora em saúde, nascida em Areia, Estado da Paraíba (CN:LV.A/28.
FLS.268-SOLÂNEA/PB), Areia, PB no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa 
e sete (07/10/1997), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 176, bloco 4, apartamento 
12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto 
Dantas da Costa e de Rozeania Liandro da Costa.

RICARDO FRANCISCO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão operador de empi-
lhadeira, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/09.FLS.272-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta e sete 
(05/10/1977), residente e domiciliado Rua Jataizinho, 188, casa 04, Vila Santana, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes Barbosa e de Cirlei Francisco Barbosa. 
ARIANE REGINA BASTOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/24.FLS.230-
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia oito de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e três (08/02/1983), residente e domiciliada Rua Jataizinho, 
188, casa 04, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Roberto Felipe 
dos Santos e de Noemia Bastos dos Santos.

JOSEITO SIMÕES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Inhambupe, Estado da Bahia (CN:LV.A/05.FLS.61 INHAMBUPE/BA), Inhambupe, 
BA no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e oito (30/05/1978), residente e 
domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 55, casa A, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Domingos de Santana Oliveira e de Jandira Almeida Simões. 
CLEIDIANE FRANCO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Inhambupe, Estado da Bahia (CN:LV.A/13.FLS.07 INHAMBUPE/BA), 
Inhambupe, BA no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e sete (03/05/1987), 
residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 55, casa A, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gonçalves dos Santos Filho e de Maria 
Alice Franco de Menezes.

FLÁVIO ALCANTARA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/212.FLS.126 TUCURUVI/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e seis (18/07/1986), residente e 
domiciliado Rua Nossa Senhora de Lourdes, 516, Vila Galvão, Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP, filho de Francisco de Assis Alcantara dos Santos e de Maria Luiza da 
Silva Santos. RAQUEL FERNANDES, estado civil solteira, profissão nutricionista, nas-
cida neste Distrito (CN:LV.A/88.FLS.107-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (04/03/1986), residente e domiciliada Rua 
Guarujá do Sul, 321, H, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Felix Fer-
nandes Lança e de Isabel Cristina Devietro Fernandes.

ANDERSON DE LIMA QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido em 
Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/44.FLS.275-1º DISTRITO DE TIMBAÚ-
BA/PE), Timbaúba, PE no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(10/09/1993), residente e domiciliado Rua Tomaracá, 05, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Libia de Lima Queiroz. MAYARA DA 
SILVA SANTANA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Distrito de São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/403.FLS.95-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e cinco (15/06/1995), 
residente e domiciliada Rua Tomaracá, 05, Conjunto Habitacional Águia de Haia, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Heleno de Santana e de Severina Josefa da Silva 
Santana.

MICHAEL PEREIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão gerente de res-
taurante, nascido em Poá, neste Estado (CN:LV.A/50.FLS.279V POÁ/SP), Poá, SP 
no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (12/01/1995), residente e 
domiciliado Rua Professor Hasegawa, 914, bloco O, apartamento 04, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos dos Santos de Santana e de Andreia 
Pereira de Santana. CAMILA SANTANA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
atendente de sac, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/71.FLS.145V-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa 
(29/06/1990), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 914, bloco O, aparta-
mento 04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio de Araujo e 
de Marta da Silva Santana.

CLEVERSON SOUZA DA TRINDADE, estado civil solteiro, profissão atendente, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/117.FLS.274V-ITAIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e nove 
(17/10/1999), residente e domiciliado Viela das Bananeiras, 04, B, Parque Guarani, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano Cavalcante da Trindade e de Andrea Souza 
de Jesus Santos. ANA RAQUEL FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/422.FLS.271-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de janeiro de dois mil e três (12/01/2003), residente e domiciliada Rua 
Doutor Costa, 293, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Alex Lopes de Lima e de Simone de Lima Ferreira Lima.

ALEXANDRO APARECIDO QUERINO, estado civil divorciado, profissão técnico de 
telecomunicação, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo 
do Campo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e um (12/06/1981), re-
sidente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 03, apartamento 34-A, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramos Querino Filho e de Lourdes Galbiér 
Querino. ANA PAULA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.064V IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (02/08/1984), residente 
e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 03, apartamento 34-A, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Josefa de Souza.

RODRIGO GONÇALVES LUZ, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido no 
Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/41.FLS.105 VILA MARIA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta e três (25/04/1983), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1484, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Ferreira Luz e de Maria Cristina Gonçalves 
Luz. HALANA ELOI FONTES, estado civil solteira, profissão auxiliar de balcão, nascida 
no Subdistrito Bela Vista - nesta Capital (CN:LV.A/293.FLS.253-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e seis (11/05/1996), resi-
dente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1484, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helder Fontes e de Nadja Eloi da Silva.

HELDER FONTES, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em São Lou-
renço, Estado de Minas Gerais, São Lourenço, MG no dia dezoito de agosto de mil 
novecentos e cinquenta e nove (18/08/1959), residente e domiciliado Rua Jardim Ta-
moio, 1484, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Aristardio Jarbas Fontes e de Lea Tessaro Fontes. NADJA ELOI DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia 
vinte e seis de outubro de mil novecentos e cinquenta e nove (26/10/1959), residente 
e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1484, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Martinho Eloi da Silva e de Elzita Jeronimo da Silva.

CHARLES OLIVEIRA MARTINS, estado civil solteiro, profissão prensista, nascido no 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, (CN:LV.A/281.FLS.261-CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(19/08/1987), residente e domiciliado Rua Francisco Velho, 143, casa B, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pedro Martins e de Nanci de Oliveira. 
MARCELA CRISTINA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/270.FLS.277 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e sete (08/01/1997), residente e domiciliada Rua 
Francisco Velho, 137, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Diancarlos 
de Araujo e de Berenice Miguel do Nascimento de Araujo.

RAFAEL QUEIROS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão gari, nascido em Mauá, 
neste Estado (CN:LV.A/097.FLS.218V-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia vinte e um de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e dois (21/01/1992), residente e domiciliado Rua 
Francisco Lucena, 224, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anésio 
Benedito de Jesus e de Juraneide de Queiros. ALINE OLIVEIRA TAVARES, estado 
civil solteira, profissão diarista, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (20/12/1989), residente e domiciliada Rua 
Francisco Lucena, 224, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Irineu Tavares Filho e de Eliene da Silva Oliveira.

LEANDRO SÃO JOSÉ, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/008.FLS.176 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (25/12/1976), residen-
te e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 67, bloco A, apartamento 43, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walmir São José e de Iara Jardim 
São José. CRISTIANE MIRANDA IGARASHI, estado civil divorciada, profissão acessor 
administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de agosto de 
mil novecentos e oitenta e dois (10/08/1982), residente e domiciliada Rua Giúlio Ferro, 
67, bloco A, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Kiyoshi Augusto Igarashi e de Rozilda Gabriel Miranda Igarashi.

ELIEL OLIVEIRA NOVAES, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e três (02/01/1963), residente e domiciliado Rua Passarinho Liberdade, 12, 
Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar 
Dantas Novaes e de Zenaide de Oliveira Novaes. CELIA REGINA DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e setenta (26/02/1970), 
residente e domiciliada Rua Pacheco Gato, 182, bloco II, apartamento 37, Jardim Nove 
de Julho, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Paulino Justiniano da Silva e de Maria 
do Amparo Silva.

WILLAMIS LUCAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido 
em Alhandra, Estado da Paraíba, Alhandra, PB no dia quatorze de julho de mil nove-
centos e setenta e um (14/07/1971), residente e domiciliado Rua California, travessa da 
Rua Iososuke Okaue, 11, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Lucas dos Santos e de Ivete Rodrigues dos Santos. CELIA SOUSA PEREIRA, estado 
civil divorciada, profissão costureira, nascida em Coroatá, Estado do Maranhão, Coroa-
tá, MA no dia seis de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (06/12/1977), resi-
dente e domiciliada Rua California, travessa da Rua Iososuke Okaue, 11, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Auro Veloso Pereira e de Maria Sousa Pereira.

RONALDO ADRIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nasci-
do em Joaquim Nabuco - Estado de Pernambuco (CN:LV.A/13.FLS.29-JOAQUIM NA-
BUCO/PE), Joaquim Nabuco, PE no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (28/11/1986), residente e domiciliado Rua Mariz Sarmento, 11, casa 
11, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bento dos Santos e de 
Maria Helena da Silva. SUELY MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Gameleira - Estado de Pernambuco (CN:LV.A/09.FLS.286-JOAQUIM 
NABUCO/PE), Gameleira, PE no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta 
(01/11/1980), residente e domiciliada Rua Mariz Sarmento, 11, casa 11, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes da Silva.

ODAIR DE FARIAS RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/181.FLS.102V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de julho de mil novecentos e noventa (15/07/1990), residente e domiciliado 
Rua da Graça, 430, bloco 7, apartamento 72, Bom Retiro, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Luis Duarte Rodrigues e de Maria Hosana de Farias Rodrigues. GISELE 
DE ANDRADE EMYGDIO, estado civil solteira, profissão balconista, nascida neste Dis-
trito, São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e seis 
(27/03/1986), residente e domiciliada Rua Tucuxi, 569, A, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Emygdio e de Magna 
Chaves de Andrade.

PAULO PEREIRA VALERIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/162.FLS.192V-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(27/07/1992), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 830, apartamento 2123, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Valeriano da Silva e de Lucilei Pereira. 
JAQUELINE DOS ANJOS LEITE, estado civil solteira, profissão auxiliar administrati-
vo, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.233V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/11/1994), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 20, apartamento 54-A, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Valmir Leite 
e de Lucilene dos Anjos Leite.

ANDERSON JOSÉ VARGAS, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido em 
Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/025.FLS.137-MOGI DAS CRUZES/SP), 
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta 
e um (25/09/1981), residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, 379, casa 08, Jardim 
Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Joana Vargas. DALILA NAS-
CIMENTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.142V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e setenta e nove 
(05/03/1979), residente e domiciliada Rua Adolfo Appia, 379, casa 08, Jardim Ci-
bele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco da Silva e de Zulmira 
Nascimento da Silva.

DOUGLAS LUIZ DA COSTA, estado civil solteiro, profissão advogado, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/054.FLS292-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de outubro de mil novecentos e setenta e um (25/10/1971), residente e domiciliado 
Rua Antônio Maria Bessa, 625, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Sebastião Luiz da Costa e de Jicelia Maria da Costa. SONIA REGINA DE AMORIN, 
estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida no Subdistrito Pirituba, nesta Capital 
(CN:LV.A/055.FLS166 PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil no-
vecentos e setenta e quatro (08/08/1974), residente e domiciliada Rua Antônio Maria 
Bessa, 625, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Fernandes de 
Amorin e de Maria Veronica de Oliveira Amorin.

ANDRÉ MORENO SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista operacional, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.070-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta e 
oito (30/09/1978), residente e domiciliado Rua Marim, 10, bloco 01, apartamento 3-A, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cloutildes Moreno Santos e de Ame-
lia Maria dos Santos. PERLA PIGNATARI MARQUES, estado civil solteira, profissão 
técnica em enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/019.FLS.023-VILA 
FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e setenta e qua-
tro (07/04/1974), residente e domiciliada Rua Marim, 10, bloco 01, apartamento 3-A, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Marques e de Guiomar Pignatari 
Marques.

WANDERSON OLIVEIRA SOARES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
neste Distrito (CN:LV-A254,FLS.206V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de junho de mil novecentos e noventa e seis (27/06/1996), residente e domiciliado 
Rua Carmen Cardoso Bordini, 243, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de João Gonçalves Soares Neto e de Maria Nilza de Oliveira Soares. RAQUEL 
DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo André, neste 
Estado (CN:LV-A-284,FLS.291-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto de 
mil novecentos e noventa e sete (02/08/1997), residente e domiciliada Rua Malmequer-
do-campo, 1970, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Aparecido de Souza Lima e de Vanessa Santos da Silva Lima.

LUIZ CARLOS BARNABÉ, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido no Sub-
distrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.052 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
três de março de mil novecentos e cinquenta e quatro (03/03/1954), residente e domi-
ciliado Rua Gengibira, 62, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim 
Barnabé e de Hermogenea Ignacio Barnabé. MARIA APARECIDA VIEIRA, estado civil 
viúva, profissão aposentada, nascida em Aparecida, neste Estado, Aparecida, SP no 
dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e cinquenta (29/12/1950), residente 
e domiciliada Rua Gengibira, 62, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Luiz Vieira e de Marcelina Inacia Vieira Ribeiro.

CLÁUDIO PINTO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido neste Distri-
to, São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta e três 
(26/01/1973), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 02-
A-C03, apto 11, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pinto e de Maria José Dutra 
Pinto. MARIA TELMA FERNANDES DE FARIAS, estado civil divorciada, profissão ge-
rente de serviço de proteção B. II, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze 
de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (14/11/1974), residente e domiciliada 
Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 02-A-C03, apto 11, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Inacio Fernandes de Farias e de Maria Neci de Farias.

IRINEU DA SILVA SANTANA NETO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de farmácia, 
nascido em Recife - Estado de Pernambuco (CN:LV.A/040.FLS.390-6ª ZONA DE RECI-
FE/PE), Recife, PE no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (03/01/1986), 
residente e domiciliado Rua Novo Acon, 53, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irinaldo da Silva Santana e de Sandra Maria 
da Conceição. JULIANA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/005.FLS.020-ITAIM PAULISTA/SP), 
Guarulhos, SP no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/10/1985), 
residente e domiciliada Rua Novo Acon, 53, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marizete dos Santos.

JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão ajudante de pe-
dreiro, nascido neste Distrito (CN:LV.A/277.FLS.050V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e sete (28/03/1997), residente 
e domiciliado Rua Barro Duro, 260, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Tadeu de Oliveira e de Vanda Célia Manoel. ANA CAROLINA RIBEI-
RO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida neste Distrito, São 
Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e quatro (30/03/1994), re-
sidente e domiciliada Rua Barro Duro, 260, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aparecido Moreira dos Santos e de Maria Aparecida Ribeiro da Silva.

THIAGO DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo, nas-
cido no Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha (CN:LV.A/106.FLS.190V-VILA NOVA CA-
CHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa 
(06/04/1990), residente e domiciliado Rua Manoel Nicolau, 119, Jardim Cecília Cristina, 
Carapicuíba, neste Estado, SP, filho de Rosa Maria dos Anjos. SARAH COLADO PE-
REIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo escolar, nascida 
em São Paulo, nesta Capital (CN:LV.A/77.FLS.105V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (25/09/1989), residente e 
domiciliada Rua Subragi, 125, bloco 06, apartamento 23, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Djalma Pereira da Silva e de Ana Maria Colado da Silva.

DAVI SILVA CALDEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Dis-
trito (CN:LV-A-306,FLS.249-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil 
novecentos e noventa e oito (13/04/1998), residente e domiciliado Rua Professor Cli-
mério, 243, Jardim Itaipu, Presidente Prudente, neste Estado, Presidente Prudente, SP, 
filho de Roberto Caldeira e de Raquel Gonçalves da Silva Caldeira. LARISSA DE LIMA 
SANTOS, estado civil solteira, profissão professora de educação infantil, nascida neste 
Distrito (CN:LV-A-247,FLS.141 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de 
mil novecentos e noventa e seis (05/04/1996), residente e domiciliada Rua Noite Verde, 
52, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo de Lima Santos e de 
Elisangela dos Santos de Andrade.

LUCIANO RABELO MARQUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de novembro 
de mil novecentos e setenta e seis (02/11/1976), residente e domiciliado Rua Gustavo 
Geley, 15, bloco 3, apartamento 35, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Eduardo Marques de Souza e de Irene Rabelo Marques de Souza. MARIA APA-
RECIDA MARQUES DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão confeiteira, nascida 
no Subdistrito Jardim América, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho 
de mil novecentos e setenta e quatro (26/06/1974), residente e domiciliada Rua Gustavo 
Geley, 15, bloco 3, apartamento 35, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Marques de Souza e de Maria Ana do Nascimento.

JAELSON BARBOSA DIAS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Ba-
rão de Grajaú, Estado do Maranhão (CN:LV.A/014.FLS.136 BARÃO DE GRAJAÚ/
MA), Barão de Grajaú, MA no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(07/10/1982), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 270, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Barbosa Dias. CARLINA DA SILVA SANTOS, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Barão de Grajaú, Estado do Maranhão 
(CN:LV.A/021.FLS.278 BARÃO DE GRAJAÚ/MA), Barão de Grajaú, MA no dia vinte e 
três de março de mil novecentos e noventa e seis (23/03/1996), residente e domiciliada 
Rua Ibiajara, 270, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Do-
mingas da Silva Santos.
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O que será 
o ‘Novo Normal’?

Tem gente louca para 
voltar. E outros em 
pânico só de pensar 
em retornar

A única certeza em 
tudo isso é que o ser 
humano sempre terá 

opiniões e reações diferen-
tes diante de uma mesma 
realidade, pois cada um 
tem a sua lente própria para 
interpretar as situações. 
E, para complicar, segui-
mos recebendo mensagens 
contraditórias e visões 
antagônicas o tempo todo; 
um mar de informações de-
sencontradas. Então, como 
podemos agir diante desse 
cenário? Como encontrar o 
melhor equilíbrio, tanto do 
ponto de vista individual, 
quanto do coletivo?

O caminho é buscar conci-
liações entre as nossas von-
tades e desejos individuais 
e as necessidades de nossa 
equipe, dos nossos colegas 
e do nosso negócio. Ter este 
olhar mais abrangente e esta 
capacidade de enxergar 
além do mundo individual 
não é fácil, mas é altamente 
relevante neste momen-
to, ainda mais quando se 
fala em um novo normal. 
Mas como será esse novo 
normal? Todos confinados 
esperando uma vacina para 
poder retomar as vidas? E 
como ficam os planos, os 
sonhos e o futuro?

Sabemos que ignorar os 
riscos e retomar a rotina 
não é viável. No entanto, a 
boa notícia é que o ser hu-
mano tem uma capacidade 
enorme de aprender e de 
de se adaptar. Ao longo de 
toda a história da humani-
dade vemos a superação, a 
adaptação e a evolução no 
nível individual e coletivo. 
Foram inúmeras adversida-
des, crises e riscos enfren-
tados durante a jornada. E 
o ser humano mostrou a 
capacidade de se adaptar 
ao meio, aprender e criar 
novas soluções. Nossa vida 
é muito curta diante de todo 
o percurso da humanidade 
até aqui. 

A questão é que todos 
querem respostas, mode-
los...e ainda não os temos. 
Assim, cabe a nós enfrentar 
um período de questões em 
aberto e pôr em prática a 
humildade de não saber, até 
mesmo para construir um 
caminho novo. Preocupa-
me a rapidez com que nos 
apaixonamos por soluções 
imediatas: “o home working 
é sensacional, trouxe muita 
produtividade”. “Podemos 
seguir trabalhando nes-
te formato, porque está 
dando muito certo”. “Em 
home office há mais foco, 
disciplina”. “O modelo deu 
um sentido de urgência à 
transformação digital”...

Todas estas afirmações 
refletem o que estamos 
vivenciando, mas é im-
portante não se jogar de 
cabeça nestas soluções 
que parecem resolver tudo. 
Bom lembrar que estamos 
vivendo tempos complexos, 

em que não há um caminho 
único. Certamente teremos 
de nos adaptar aos novos 
tempos de conviver com os 
riscos que se apresentam. 
Também será necessário 
aprender a lidar com os 
medos e inseguranças e, 
ao mesmo tempo, fazer 
escolhas sensatas.

Algumas empresas já 
anunciaram a permanência 
em home working sem data 
para voltar. De fato, apren-
demos muito com este mo-
delo novo: mais disciplina, 
mais atenção, objetividade 
e produtividade são alguns 
dos ganhos. Mas a médio e 
longo prazo também pode-
mos sentir o impacto de al-
gumas perdas importantes. 

Assim, fortalecer a cultura 
organizacional e engajar 
os colaboradores recém-
contratados são alguns dos 
desafios que certamente se 
apresentarão. Sabe aquele 
encontro casual no cafezi-
nho que acaba gerando uma 
frutífera ideia ou desatando 
algum nó organizacional? 
Pois é, remotamente isso 
fica mais difícil.

A questão é que o re-
moto acaba trazendo uma 
certa formalidade para as 
relações, pois temos de 
agendar um “encontro”, 
definir o assunto e o horário, 
e perde-se a casualidade e 
aquele convívio frequente 
no qual se acaba transmitin-
do conhecimento, em que o 
“coaching” diário ocorre de 
forma espontânea e onde 
se forma o “caldo cultural” 
pelas palavras ditas, expres-
sões, atitudes e interações 
espontâneas. 

Isso tudo torna muito mais 
fácil que diferentes equipes 
saibam o que as outras es-
tão fazendo e até mesmo 
acabem “entrando na con-
versa”, trazendo perspec-
tivas e conhecimentos que 
podem enriquecer muito a 
busca de soluções, já que a 
formação do conhecimento 
coletivo e a aprendizagem 
organizacional ocorrem 
muito além das fronteiras 
dos treinamentos formais.

Diante de todos esses 
pontos fica difícil escolher 
entre os dois modelos. Mas 
penso que, na realidade, 
não teremos de fazer esta 
escolha, mas sim conciliar 
estes dois formatos. A com-
binação entre o mundo re-
moto e o mundo presencial 
certamente será muito en-
riquecedora, e a sabedoria 
estará em utilizar o melhor 
de cada um deles.

Combinar práticas das 
duas realidades irá enrique-
cer profundamente nossas 
organizações e torná-las 
mais inclusivas, ágeis e sen-
síveis a tratar situações com 
respostas específicas. Bom 
senso, cuidado e coragem 
são ingredientes chave para 
o novo normal que começa 
a se delinear em nossa so-
ciedade.

(*) - É diretora de RH na OdontoPrev, 
empresa líder em planos 

odontológicos na América Latina e 
maior operadora do setor de saúde 

do Brasil em número de clientes.

Rose Gabay (*)
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A retomada dos negócios é realmente algo muito bom 
para a economia, mas é fundamental ficar atento às finan-
ças e como será a reação nesse novo estágio, já que ainda 
existe um certo medo e receio por parte dos consumidores 
de voltar às ruas e ao comércio. Com isso, é possível que 
haja consequências desagradáveis, como ter custos mais 
altos com a manutenção de um espaço físico e até mesmo 
a demissão de funcionários.

Com experiência no assunto, o consultor Fabio Barretta 
(*) conta como lidar com esse novo momento econômico 
no Brasil. “O primeiro passo é refinar os processos opera-
cionais e de atendimento, se adequando aos protocolos 
sanitários para que sua operação volte de acordo com o 
ambiente criado pela Covid-19 no país. Após esse alinha-
mento, é necessário reduzir custos fixos, renegociar seus 
débitos com terceiros e com o governo e então buscar 
capital de giro mais barato, como as linhas de crédito do 
governo e outros bancos que estão reduzindo as taxas 
de juros”.

Durante esse período, repentino para todos, o governo 
tomou uma série de medidas para amenizar os efeitos. No 
entanto, os governos estaduais ainda estão trabalhando 
para encontrar um caminho menos tortuoso, já que muitos 
estados estão falidos, o que certamente está agravando a 
crise. Ainda assim, não existe fórmula ou mágica para que 
os negócios voltem com a mesma potência do início do ano. 
Atualmente os consumidores se voltam para outros canais 
de compra, um movimento natural para o cenário atual. 

“O governo concedeu 3 meses de suspensão dos con-
tratos para as empresas passarem pela quarentena, mas o 
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(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em
18/08/2020 às 16h30min, e se encerra em 21/08/2020 às 16h30min ; 2ª Praça começa em 21/08/2020
às 16h31min, e se encerra em 16/09/2020 às 16h30min. Ficam o executado(requerido) EDMIR FARI-
AS MIRA DE ASSUMPÇÃO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.

O novo regime, cha-
mado de Transação 
Excepcional, está 

aberto para adesões até 31 
de dezembro. Trata-se de um 
programa para pagamentos 
criado pelo Ministério da 
Fazenda como medida de 
contenção à crise causada 
pela pandemia. A estimativa 
é que seja negociado um 
volume total de até R$ 60 
bilhões para pessoas físicas 
e jurídicas.

“Este programa possui ca-
racterísticas mais personali-
zadas para cada contribuin-
te, de acordo com a capaci-
dade de pagamento de cada 
um; diferente do Refis anual 
que é tabelado. São levados 
em conta o faturamento, a 
folha de pagamento e outros 
dados contábeis sobre bens, 
direitos e obrigações para a 
aplicação de uma proposta 
alinhada com a realidade da 
empresa”, explica o consul-

A estimativa é que seja negociado um volume total de 
até R$ 60 bilhões para pessoas físicas e jurídicas.
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Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 13 de agosto de
2020, às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís
Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar a eleição de um Diretor para ocupar o cargo vago na Diretoria; e 2) Ratificar a atual
composição da Diretoria. Participação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os
acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escritura-
ção de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares
até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas
titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou pro-
curadores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76.
Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 11 de
agosto de 2020. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá,
em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários
sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato
PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documen-
tos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que obser-
vará as recomendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que tam-
bém deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretri-
zes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 05 de agosto de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente.

Programa permite renegociação 
de débitos tributários com a União

Está em vigência o prazo para solicitar a renegociação de dívidas tributárias com a União

parcelamento. É um grande 
respiro, pois o contribuin-
te consegue se organizar 
melhor. Se não houver ou-
tros débitos, a adesão ao 
programa pode ajudar na 
obtenção de uma certidão 
negativa”, complementa. O 
processo inicia com uma 
revisão fiscal, seguido do 
levantamento dos tributos 
com inadimplência.

“Muitas vezes o montante 
já é bem alto somado às 
multas e aos juros, o que 
dificulta o recolhimento da-
quele valor à vista. Então, no 
processo de parcelamento, 
a Escrilex solicita o acordo 
perante a Receita, encami-
nhando a guia de adesão 
ao cliente e aguardando 
o deferimento. Após este 
processo, nos propomos a 
encaminhar as guias deste 
parcelamento mensalmen-
te. Fonte: (https://escrilex.
com.br/).

tor Ramon Fernandes, do 
Departamento de Regulari-
zação Tributária da Escrilex 
Contabilidade.

Podem pleitear a nego-
ciação, devedores inscritos 
em dívida ativa de até R$ 
150 milhões, não abrangen-
do pendências com FGTS, 
Simples Nacional ou débitos 
criminais. A negociação não 
altera o valor principal da 
dívida, mas a amortização 

de multas, juros e encargos 
pode chegar a 100%. Segun-
do o consultor da Escrilex, 
outra vantagem da renego-
ciação é a entrada, chamada 
de período de estabilização 
fiscal, em que é cobrado 4% 
da dívida total parcelado em 
até 12 vezes. 

“Com isso, a empresa fica 
um ano pagando apenas a 
entrada, depois é que co-
meça a acertar o restante do 

Como será a recuperação das empresas 
com a retomada da economia

Não existe fórmula ou mágica para que os negócios voltem com 
a mesma potência.
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empresário que não pensou em novas alternativas, como 
levar o atendimento para a internet, ficará com funcionários 
ociosos e baixo faturamento”, relata o contador.

Também por conta da ociosidade, o desligamento de 
funcionários passa a ser uma realidade cada vez mais 
frequente. 

Para Fabio, uma maneira de viabilizar esses dilemas 
é realizar acordos com os colaboradores que terão os 
contratos rescindidos, seja em junta de conciliação ou 
mesmo com a ajuda dos sindicatos responsáveis. Contar 
com a ajuda de profissionais experientes também pode 
ser de grande ajuda. O contador pode ser o salvador das 
finanças nesse período, sugerindo e promovendo soluções.

(*) - Bacharel em ciências contábeis pela PUC/SP, possui especialização 
em planejamento tributário pela FECAP, e é diretor executivo da COAN - 

consultoria contábil (https://coancontabil.com.br/).

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 046/2020. 
Processo n.º 071/2020. Objeto: Aquisição de uma caminhonete (pickup), 
cabine simples e chassi, tração 4x4, nova, zero quilômetro, a ser paga com 
recursos provenientes do Governo Federal, Plano de Ação n.º 0903-003336, 
Emenda Parlamentar n.º 202023560002. Entrega das Propostas: a partir 
de 05/08/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/. Abertura das Propostas: 17/08/2020 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site supra e na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações 
pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

O varejo eletrônico foi um dos que 
mais cresceu na quarentena. A ne-
cessidade de isolamento fez com que 
mais consumidores descobrissem as 
facilidades das compras online e am-
pliou a utilização daqueles que já eram 
adeptos do canal. Levantamento da 
ClearSale, empresa líder em soluções 
antifraude nos mais diversos segmen-
tos, aponta aumento de 63,5% nas 
tentativas de fraudes nos primeiros 
seis mês do ano, totalizando R$ 765 
milhões em fraudes evitadas.

Junto com o crescimento das 
compras, aumentaram também as 
tentativas de fraudes. Os frauda-
dores aproveitam o descuido dos 
usuários para roubar dados, como 
CPF e número de cartão de crédito 
prejudicando lojistas e consumido-
res. “Os fraudadores estão sempre 
atentos a novas possibilidades para 
obter dados para cometer novas 
fraudes, utilizando os dados de bons 
clientes para realizar compras no 
varejo eletrônico. 

Por isso, é importante que os con-
sumidores fiquem atentos aos links 

Com o crescimento das compras 
aumentaram as tentativas de fraudes. 
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Três tipos de fraude mais comuns no e-commerce
cancelar a compra. Desta forma, 
o prejuízo fica com o lojista, que 
deve ter uma solução antifraude, 
que identifica a tentativa antes 
da compra ser concluída e pos-
sibilita a sua não aprovação.

 2) Autofraude: neste caso, a 
fraude não ocorre por terceiros, 
mas pelo próprio titular da con-
ta. Após concluir a transação e 
receber o produto, contata a ad-
ministradora não reconhecendo 
o valor, solicitando o estorno. É 
o tipo mais difícil de ser detec-
tado, pois todos os dados são 
verdadeiros, mas já há tecnologia 
para identificá-la.

 3) Fraude amigável: acontece 
quando uma pessoa conhecida 
do titular do cartão realiza a 
compra, mas sem seu conheci-
mento ou consentimento. Para 
se proteger é importante não 
compartilhar os dados do cartão 
de crédito, evirando dores de 
cabeça futuras. Fonte e mais 
informações: (https://br.clear.
sale/).

que clicam na internet, a ofertas im-
perdíveis que chegam por e-mail ou 
whatsapp e prestar atenção nas lojas 
online onde efetuam as compras, ve-
rificando seu histórico e idoneidade”, 
alerta Omar Jarouche, diretor de So-
luções da ClearSale. Conheça abaixo 
os tipos de fraudes mais comuns e 
como evitá-los.
 1) Fraude efetiva ou delibera-

da: é o tipo de golpe quando os 
fraudadores utilizam dados rou-
bados de clientes verdadeiros 
para realizar compras nas lojas 
online. Quando o real titular dos 
dados percebe a fraude, pode 
acionar a instituição financeira e 
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Matéria de capa

“É preciso 
construir uma 

mentalidade 
empreendedora 
para ter sucesso 

no negócio, 
conectando-se a 

um propósito que 
traga satisfação e 

contribuição, além 
do lucro.

São Paulo, quarta-feira, 05 de agosto de 20206

Wanessa Fonseca (*)

Segundo pesquisas do IBGE, 60% das empresas fecham 
nos cinco primeiros anos de funcionamento e não é difícil 
entender o motivo dessa triste realidade. Muitas pessoas 

acreditam que ter experiência no segmento que deseja atuar já 
é suficiente para obter o sucesso, mas as estatísticas comprovam 
o contrário. O desafio de empreender esbarra em dois tipos de 
competências: técnicas e comportamentais. 

As técnicas estão diretamente relacionadas com a área de atu-
ação, gestão e mercado. A boa notícia é que essas são mais fáceis 
de aprender quando você adquire conhecimento e capacitação. 
As habilidades comportamentais exigem um processo intenso de 
autoconhecimento e resiliência para o seu desenvolvimento. E é 
exatamente nesse ponto que você precisa intensificar seu foco. 

O desenvolvimento dessa mentalidade empreendedora de 
sucesso pode ser alcançado a partir do momento que você foca, 
única e exclusivamente, no que precisa fazer para seu negócio 
prosperar.  O real motivo para abrir um negócio não deveria ser o 
lucro e sim, um desejo genuíno de mudar a vida do outro quando 
ele adquire seus produtos e serviços. O lucro é uma consequência 
do excelente trabalho que você desenvolve e o quanto você ajuda 
as pessoas a resolverem seus problemas.

Mas como tirar o cifrão do olho e colocar no bolso? Aqui vão 
algumas dicas valiosas de quem chegou lá e pode encurtar o 
seu caminho. 

Propósito. Muito tem se falado em propósito nos últimos anos, 
mas pouco se tem praticado. Encontre o seu desejo de mudança. 
Geralmente o que mais te incomoda pode se tornar uma missão 
de vida através do seu trabalho. Pense em como, e pelo quê, 
você gostaria de ser lembrado. Se você ainda está nesse plano é 
porque tem algo extraordinário para fazer. Então faça seus dias 
valerem a pena! Uma missão de vida realizada traz felicidade, 
satisfação e autoconhecimento;

Relacionamento. O empreendedor precisa entender que o 
trabalho é construído junto com seus pares e ter pessoas certas 

A pandemia provocada pelo novo Coronavírus tem deixado sequelas na saúde e também na economia mundial. Com o aumento acelerado do 
desemprego, e tentando nadar contra a maré, muitas pessoas apostaram no empreendedorismo para garantir sua sobrevivência. O tão sonhado 

desejo dos brasileiros de se tornar dono do próprio negócio, e ter autonomia e independência, ganhou ainda mais força no cenário atual.

ao seu lado, que agregam na sua jornada, é um dos focos mais 
importantes do negócio. Aprenda a entender as pessoas e como 
elas se engajam. Faça elas se sentirem pertencentes e importantes. 
Contribua com elas e elas contribuirão com você. 

Direcionar objetivos e metas. Esse tópico também já virou 
clichê. Só estabelecer metas claras não é o suficiente. Quando 
você pensa no seu objetivo te dá borboletas no estômago? Se a 
resposta for não, ele não é desafiador o suficiente. Se apaixone! 
Já reparou que quando está apaixonada se torna resiliente e se 
mantém firme quando as coisas começar a dar errado? Atingir 
os seus objetivos não é uma linha reta, é cheia de altos e baixos. 
Continuar olhando para a sua meta vai te manter em direção a ela. 

Autoconhecimento. Entender como você pensa e toma 
decisões te permite encontrar formas eficientes para lidar com 
diferentes situações do negócio, desde como fazer networking 
até como controlar seu emocional para ajudar no processo cria-
tivo. O autoconhecimento também pode ser ancorado com apoio 
profissional de um coaching ou um mentor.

DeSenvolveR 
uMA 
MentAliDADe 
eMPReenDeDoRA 
Anti-cRiSe

coMPetênciAS neceSSáRiAS

Freepik

A sua alta performance nos negócios está diretamente rela-
cionada com sua auto performance. Você só alcançará melhores 
resultados na vida profissional quando desenvolver novas habi-
lidades e competências no âmbito pessoal. Invista mais tempo 
cuidando do seu CPF do que do seu CNPJ, afinal é isso que vai 
fazer a diferença nos seus resultados. 

Rotina produtiva X tempo ocupado. É preciso estabelecer 
uma rotina direcionada e constante para ser produtiva e forta-
lecer a mentalidade empreendedora. Escolha executar tarefas 
que te aproximem dos resultados . As demais, delegue para outra 
pessoa ou elimine. 

Vários conteúdos gratuitos estão sendo disponibilizados na 
internet gerando obesidade mental, fazendo com que o conteúdo 
não seja colocado em prática. Escolha lives que te proporcionam o 
conhecimento necessário para dar o próximo passo, defina o que é 
prioridade aprender agora e aja. Conhecimento sem ação não gera 
sabedoria. O empreendedor que conhece sua meta saberá buscar 
conhecimento direcionado e focado que agregue valor ao seu negócio.

comunicação assertiva. A comunicação sem fronteiras tem 
os dois lados da moeda. Tanto pode tornar a empresa reconhecida 
mundialmente, como prejudicar sua imagem. Dessa maneira, parte 
do sucesso é oriunda da forma como ocorre essa comunicação 
com o outro. Faça uma comunicação baseada em fatos que re-
almente aconteceram, porque 
todo o restante é interpretação. 
A forma como você interpreta 
um acontecimento pode gerar 
distorções na comunicação. 

Construir relacionamentos 
saudáveis é uma das bases prin-
cipais para gerar reciprocidade 
e rede de apoio. Portanto, só 
conseguimos escalar nossos 
negócios se tivermos muitas 
pessoas envolvidas, que falam 
da empresa e nos indicam. As-
suma a responsabilidade pela 
comunicação com clientes e 
funcionários e busque evoluir 
nas suas limitações.

Quando você terceiriza a res-
ponsabilidade para outras pessoas perde a excelente oportunidade 
de se desenvolver. Aquilo que não te desafia não te transforma. 

liderança. Muitas pessoas acreditam que a liderança é nata, 
geralmente atribuída aos bons comunicadores. No entanto, a co-
municação é apenas uma, das diversas habilidades e competências 
atribuídas a um bom líder. Por isso, o primeiro passo é aprender 
a liderar a si mesmo, ter seus próprios resultados e extrair de 
si o seu máximo. Então, qual pessoa que esteja disposta pode 
desenvolver uma postura inspiradora?

Diante desses fatos, é preciso construir uma mentalidade 
empreendedora para ter sucesso no negócio, conectando-se a 
um propósito que traga satisfação e contribuição, além do lucro. 
Em busca de sua missão, o empreendedor precisa seguir metas 
direcionadas, integradas a um conjunto de habilidades em áreas 
estratégicas e uma rede de apoio tanto dentro quanto fora da 
empresa. A constante busca pelo autoconhecimento também 
gera alta performance nos resultados do negócio. 

Por fim, o empreendedor precisa agarrar seus desafios e 
dificuldades e lembrar que eles fazem parte do crescimento 
profissional. Afinal, a história mostra que os maiores empre-
endedores do mundo quebraram pelo menos três vezes. Se 
você não quer fazer parte dessas estatísticas por que não 
aprender com os erros dos outros e tornar seu caminho rumo 
ao sucesso mais curto? 

 
(*) - Escritora, professora e consultora de desenvolvimento humano e de 

negócios, é fundadora da UP Results, que ajuda empresários a 
construirem resultados acima da média e CEO da Innermetrix 

Goiás, focada em Gestão Inteligente de Pessoas.
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As lojas virtuais e as novas opções 
de pagamento aos clientes

O e-commerce brasileiro 
faturou 56,8% a mais nos 
primeiros cinco meses de 
2020 em relação ao mesmo 
período do ano passado

É o que informa a pesquisa reali-
zada pelo Movimento Compre&-
Confie, empresa de segurança 

digital para compras na internet, em 
parceria com a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm). Isso 
vem  ao encontro do que já prevíamos: 
a quarentena e o isolamento social como 
decorrência da Covid-19 mudaram os 
hábitos de consumo e aceleraram o 
crescimento das lojas virtuais no país. 

Para se ter uma ideia, desde o início 
da pandemia, mais de 135 mil lojas ade-
riram às vendas online para continuar 
no mercado e fazer o negócio ter alguma 
movimentação e renda. Apesar de todas 
as incertezas sobre o ritmo da recupe-
ração da economia e dos impactos do 
novo coronavírus, garanto: instituições 
restritas ao ambiente físico estão em uma 
situação de desvantagem e precisam 
correr pela presença no digital. 

Mas não é só isso: as lojas virtuais 
devem estar preparadas para atender 
com eficiência todos os seus consumi-
dores. O varejo está passando por uma 
grande transformação e os comercian-
tes precisam olhar com cuidado para 
o checkout das plataformas. Oferecer 
diversas opções de pagamento no 
momento final da compra e trazer 
inovações para o comércio eletrônico 
é a chave para conquistar e fidelizar 
clientes, ainda mais em um mercado 
cada vez mais competitivo. 

Melhorar a experiência dos usuários e 
permitir que eles realizem compras no 
canal que desejarem, com a forma de 
pagamento que quiserem ou tiverem 
acesso, faz toda a diferença. Além dos 
métodos de pagamentos tradicionais, 

como dinheiro físico, cartão de crédito 
e débito, cheques e boletos, alternativas 
como carteiras digitais, links de paga-
mentos, pagamentos por aproximação, 
QR Code e os pagamentos instantâneos, 
que ainda estão sendo desenvolvidos 
pelo Banco Central do Brasil (Bacen), 
vêm ganhando espaço. 

Quem tem uma loja online precisa 
acompanhar de perto as tendências 
do mercado: quanto mais opções de 
pagamento o cliente tiver disponível, 
maiores são a chances dele retornar 
para uma nova compra. 

Os novos métodos de pagamento de-
pendem apenas de um dispositivo móvel, 
como os smartphones. Não à toa, o Brasil 
é o quarto país do mundo que mais mo-
vimenta dinheiro em transações feitas 
com o celular, segundo um relatório da 
empresa britânica Buyshares com base 
em informações da consultoria Statista. 

Já considerando a pandemia e que 
pagamentos mobile são realizados sem a 
necessidade de toque direto nos objetos 
de pagamentos, US$ 22,3 bilhões devem 
ser transacionados no país até o final 
de 2020. Ficamos atrás do Reino Unido 
(US$ 45,8 bilhões), Estados Unidos 
(US$ 357,5 bilhões) e China (US$ 755,5 
bilhões). Nesse jogo todo mundo sai 
ganhando: para os lojistas, esses meios 
de pagamento são interessantes, pois 
permitem operações mais ágeis. 

Já os consumidores têm mais con-
veniência, segurança e praticidade na 
hora de realizar uma compra, seja ela 
no mundo virtual ou físico. Quanto an-
tes você conseguir fazer com que o seu 
e-commerce se destaque dos demais, 
mais cedo você colherá os frutos de 
tanta inovação. 

Afinal, a crise vai passar e ninguém vai 
conseguir fugir do novo normal. 

(*) - É CEO e cofundador da PagBrasil, fintech 
brasileira líder no processamento 

de pagamentos para e-commerce ao 
redor do mundo.

Ralf Germer (*)
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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:

O pretendente: DANILO DOS SANTOS VIEIRA, profissão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 24/09/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Adão Agostinho Vieira e de Irene Ricardo dos Santos 
Vieira. A pretendente: MILENA SILVA OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Amadeu Celestino Oliveira e de Maria Sirleide Silva de Novais.

O pretendente: WILLIAM SANTOS QUIRINO DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1992, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Quirino da Silva e de Rosa Cristina Santos 
da Silva. A pretendente: LUELY LOURENÇO MARTINS DOS SANTOS, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Domingos Martins dos Santos e de 
Maria Olinda Lourenço Martins dos Santos.

O pretendente: OTONILTON PEREIRA SILVA, profissão: lavrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Piritiba, BA, data-nascimento: 12/04/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Otavio de Freitas Silva e de Ivete Pereira da Silva. A pretendente: 
SONIA MATOS DE JESUS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Araci, BA, data-nascimento: 20/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Sergio de Jesus e de Maria das Graças Matos.

O pretendente: LUCAS ALVES CAMPOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Laercio Ferreira Campos e de Roseli Alves de Andrade Ferreira 
Campos. A pretendente: BRUNA PATRICIA FIORI, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1994, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Paulo Rogerio Fiori e de Katia Patricia da Silva.

O pretendente: JEFFERSON DE ALMEIDA XAVIER, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1983, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Julio Damião Xavier e de Elisabete Pereira de Almeida. 
A pretendente: JAMILLE SANTOS GOMES, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 15/11/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jonas Mendonça Gomes e de Silvana Menezes dos Santos Gomes.

O pretendente: GREGORY ANUNCIAÇÃO TOMAZ, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Creuso Agostinho Tomaz e de Marlene da Anunciação Tomaz. A 
pretendente: CARLA CAROLINA GONÇALVES, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Gonçalves Junior e de Elza Bezerra dos Santos Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ RAFAEL RODRIGUES DE JESUS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jorge Ferreira de Jesus e de Benedita Aurea Volpi Rodrigues de 
Jesus. A pretendente: RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1987, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos dos Santos e de Ione Mena Magalhães dos Santos.

O pretendente: ISRAEL ROCHA SANTOS, profissão: ajudante de motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Euvaldo Rocha Santos e de Cícera Maria 
do Carmo Santos. A pretendente: MARIA EUNILDE DA SILVA, profissão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Vitorino Freire, MA, data-nascimento: 10/10/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimunda Pernambuco da Silva.

O pretendente: RAFAEL PINHEIRO ARANTES, profissão: aux. de conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Caciolli Arantes e de Rosiclei Pinheiro 
Arantes. A pretendente: ROSANGELA VIEIRA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Barueri, SP, data-nascimento: 20/04/1982, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquim Vieira da Silva e de Maria do Socorro Lopes.

O pretendente: MARCOS REIS DOS SANTOS, profissão: estoquista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ituberá, BA, data-nascimento: 19/09/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Clédison Pereira dos Santos e de Ana Claudia Santos Reis. 
A pretendente: JANAINA PEREIRA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Assis, SP, data-nascimento: 10/04/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Adriana Pereira da Silva.

O pretendente: ANDERSON GUILHERME DE OLIVEIRA XAVIER, profissão: vigilan-
te, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Severino Xavier e de Simone 
Guilherme de Oliveira. A pretendente: TACIANA CONCEIÇÃO DA SILVA, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Cam-
po, SP, data-nascimento: 26/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Marcos Progenio da Silva e de Sonia Maria da Conceição.

O pretendente: RODRIGO MONTEIRO DE CARVALHO FERNANDES, profissão: secu-
ritário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Elias Fernandes e de Floriza 
Monteiro de Carvalho Fernandes. A pretendente: STEPHANY BEATRIZ SILVA MA-
CIEL, profissão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/10/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edilson 
Pires Maciel e de Tania Cristina da Silva.

O pretendente: EDSON FAUSTINO DA SILVA, profissão: supervisor de segurança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 
06/10/1978, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Faustino da Silva 
e de Ana Maria da Silva. A pretendente: EMILENE MARIA DE ABREU, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Inacio Manoel de Abreu e de Maria 
Justina de Abreu.

O pretendente: WILLIAN MARÇAL FERREIRA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1992, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Gilson Marçal Ferreira e de Marcia Carvalho Belas 
Marçal Ferreira. A pretendente: NATHÁLIA BASILIO DE SOUZA, profissão: pedagoda, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1994, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ubiraci Silva de Souza e de Vanderlina 
Basilio da Silva.

O pretendente: ERICK CHAVES DA COSTA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/2001, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Diana Chaves da Costa. A pretendente: LAIANI SANTOS 
ARAUJO, profissão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 13/11/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Jociene Santos de Araujo.

O pretendente: NILO ROJAS QUISPE, profissão: professor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Bolivia, data-nascimento: 20/05/1982, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Mariano Rojas Yujra e de Gregoria Quispe Rojas. A pretendente: SONIA 
ZARATE CALLIZAYA, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Bolivia, 
data-nascimento: 08/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ber-
nardo Zarate Ticona e de Cristina Callizaya Condo.

O pretendente: WASHINGTON MIQUÉIAS PEREIRA, profissão: comunicação audio 
visual, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/03/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Luiz Pereira e de Vera 
Lucia Nunes Pereira. A pretendente: MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS, profissão: pro-
fessora de dança, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 
01/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Raimundo Coêlho 
dos Santos e de Luzia de Jesus Pereira.

O pretendente: DAVID BELARMINO DOS SANTOS, profissão: consultor tecnológico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1983, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Marcos Rodrigues dos Santos e de 
Marineide Vitor Belarmino. A pretendente: ERICA JOSEPH MUNIZ, profissão: vendedo-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 03/03/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Enildes Joseph Muniz.

O pretendente: BRUNO PEREIRA DE SOUZA, profissão: estampador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 07/10/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Enoque Martiniano de Souza e de Maria de Lourdes Pereira. A 
pretendente: SABRINA MILLAN ALVES, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Luiz Ernesto Zacarias Alves e de Ana Lucia Millan.

O pretendente: JOÃO FERNANDO GRECCA BAZZOLI, profissão: escrevente judiciá-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: Araraquara, SP, data-nascimento: 11/02/1992, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Luis Bazzoli e de Tânia Maria 
Grecca Bazzoli. A pretendente: FERNANDA ARAGÃO COYADO, profissão: farmacêu-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vagner Donizete Urquisa Coyado e 
de Aparecida Campos Aragão Coyado.

O pretendente: SILAS DANTAS PEREIRA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Sales Pereira e de Maria do Socorro Dantas Pereira. A 
pretendente: PALOMA DE ALMEIDA BARROS, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Josue Ferreira Barros e de Ana Paula Costa de Almeida Ferreira Barros.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS SILVA, profissão: fiscal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João Rodrigues da Silva e de Maria das Graças dos 
Santos. A pretendente: ELISANGELA FERREIRA DE SOUSA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Henrique Raimundo de 
Sousa e de Maria das Neves Ferreira da Silva.

O pretendente: ELISOM PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/07/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jairo Rodrigues da Costa e de Roseli 
Pereira dos Santos. A pretendente: CAMILA CRISTINA SIZENANDO FERREIRA, pro-
fissão: assistente fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nasci-
mento: 02/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto 
Paulo Ferreira e de Nilcéia Rangel Sizenando Ferreira.

O pretendente: OLALEKAN KELVIN OLALEYE, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nigeria, data-nascimento: 28/03/1982, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Kazali Olaleye e de Anike Taiwo. A pretendente: LUCIANA 
PEREIRA BARBOSA DE SOUZA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1976, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Severino Inacio Barbosa e de Efigenia Pereira Barbosa.

O pretendente: BRUNO DE LIMA CARVALHO, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemir Ferreira de Carvalho e de Iolanda de Lima 
Nascimento Carvalho. A pretendente: DAIANE LIMA BRILHANTE, profissão: assisten-
te administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
10/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Aloizio Brilhante 
Costa e de Arlinda Francisca de Lima Neta Costa.

O pretendente: CAMILO JONATHAN DE ALMEIDA TAVARES, profissão: auxiliar de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 19/02/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Jona-
tas Alves de Oliveira Tavares e de Kelly Roberta Almeida. A pretendente: EMILY DOS 
SANTOS DIAS, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Eduardo Correia Dias e de Rosemeire Viana dos Santos.

O pretendente: RODNEY BERTHAULT, profissão: gerente de marketing, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rodolfo Berthault e de Maria Sonia De Almei-
da Berthault. A pretendente: BRUNA CARDOSO VICENTE, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Vicente e de Sara 
Cardoso Vicente.

O pretendente: LEONARDO GUILHERME GRAÇA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edilson Jose da Graça e de Silvana de Jesus Graça. 
A pretendente: MAYARA CIRQUEIRA SOARES, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Nogueira Soares e de Verbena Cirqueira 
dos Santos Soares.

O pretendente: FILIPE EIJI ORVALHO DE SALLES, profissão: vendedor, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wilson de Salles e de Maria do Carmo Beraldo 
Orvalho de Salles. A pretendente: ANDRESSA DE SOUZA SANTOS CARVALHO, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rogerio da Silva Carva-
lho e de Vilma de Souza Santos Carvalho.

O pretendente: WENDELL MACEDO BARBANCHO, profissão: auxiliar aeroportuario, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/08/1992, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wanderley Aguiar Barbancho e de 
Rejane Sa de Macedo. A pretendente: JOYCE CRISTINA MENDES SANTOS, profis-
são: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/05/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson Urcioli Santos e 
de Joelma de Oliveira Mendes.

O pretendente: ANDERSON ALEX DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1978, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Tadeu Ramos da Silva e de Heloisa 
Helena da Silva. A pretendente: MARTA DOURADO, profissão: vigilante, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquim Francisco Dourado e de Rosimeire 
da Silva.

O pretendente: FABIO MARTIM RIBEIRO, profissão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/2000, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Fabio Natalino Ribeiro e de Alessandra Martim. 
A pretendente: TAINÁ DE AQUINO RIBEIRO, profissão: tatuadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Ribeiro e de Margarida Maria 
Aquino de Lima.

O pretendente: ALEX SOUSA RIOS, profissão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 27/09/1982, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Manoel Matos Rios e de Norma Sueli Souza 
Rios. A pretendente: MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS PAES, pro-
fissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nas-
cimento: 11/08/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Rosa 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: MARCELO LIMOEIRO LIMA, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 15/10/1976, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Aristeu Sousa Lima e de Isolina Maria Limoeiro. 
A pretendente: NEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
viúva, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 31/12/1972, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Alves de Almeida e de Rosa 
Brandao de Almeida.

O pretendente: EDSON GUILHERME DOS SANTOS, profissão: tapeceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Claudia Cristiane dos Santos. A pretendente: KARINA 
OLIVEIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Jose Nilton da Silva e de Geralda Amorim de Oliveira Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS MATOS, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Marcos de Andrade Matos e de Francislene Bernardo 
dos Santos. A pretendente: RENATA BERNARDO GREGÓRIO, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1996, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rogerio de Souza Gregorio e de Debora 
Bernardo.

O pretendente: PAULO CESAR CLEMENTINO, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1975, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Clementino e de Maria do Carmo Cle-
mentino. A pretendente: RUTE SOUZA DE FARIAS, profissão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Neres de Farias e de Maria de 
Souza Dias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Se você sente que está absorvendo muitas 
tarefas, sem chance de focar no que mais é 
importante para a sua empresa, é o momento 

de pensar na contratação de uma secretária remota 
para cuidar das suas tarefas secundárias. Além de 
oferecer um custo de contratação mais acessível 
às empresas por não ter vínculo empregatício 
nem a necessidade de espaço físico, o serviço vem 
crescendo exponencialmente pelo país. 

A secretária executiva remota trilíngue, Rachel 
Neves, franqueada responsável pela unidade 
paulistana da D.Zortéa Secretariado Remoto, 
indica sete benefícios para quem contratar uma 
secretária remota:
 1) Isenção de encargos trabalhistas - Por 

não ter vínculo empregatício, o serviço não 
traz encargos sociais e custos complementa-
res, como transporte, alimentação, refeição, 
entre outros. Assim, o custo deste profissional 
torna-se mais acessível;

 2) Prestação de serviços com agilidade, 
segurança e credibilidade - Devido à eco-
nomia de tempo com locomoção e reuniões 
sem pauta, a secretária remota tem mais 
energia e foco para trabalhar nos resultados 
traçados no planejamento estratégico da em-
presa, com recursos tecnológicos e contrato 
com cláusula de confidencialidade. O trabalho 
remoto é desenvolvido com eficácia, conse-
quentemente obtendo melhores rendimentos 
na execução;

 3) Redução do tempo do empresário na exe-
cução de serviços burocráticos - Delegar 
o atendimento, suporte, financeiro e nego-
ciações, entre outras ações, para a secretária 
remota garante ao empresário maior atenção 
ao seu objetivo e a seus clientes;

 4) Direcionamento - Você pode delegar à 
secretária remota funções que não tenha 
tanto domínio, ou que não goste de fazer. 
Por exemplo: você gostaria que sua empresa 

Conheça os sete benefícios da 
contratação de uma secretária remota
A secretária remota vai cuidar das tarefas necessárias da empresa de forma personalizada, otimizando 
seu tempo com serviços operacionais, garantindo maior produtividade e qualidade aos negócios.

tivesse um blog ou páginas mais atrativas nas 
redes sociais, mas não domina essa área, sua 
secretária remota pode fazer;

 5) Flexibilidade de contratação - Com aprovei-
tamento total das horas acordadas, a empresa 
contrata o serviço pelo tempo que necessitar;

 6) opção de selecionar os melhores profissio-
nais - Para agregar ao seu projeto em qualquer 
lugar do mundo, uma vez que o trabalho é 
100% remoto, realizado com Global Mindset, 
e conectado com uma rede internacional de 
networking;

 7) Foco nos resultados - O profissional empenha-
se em cumprir os objetivos e metas estabelecidas 
previamente, focando nos resultados e no prazo 
de entrega, e pode ajudar a aumentar em até 
40% no faturamento com os serviços comerciais 
otimizados e direcionados.

Diante de todas essas vantagens, a secretária re-
mota vai cuidar das tarefas necessárias da empresa 
de forma personalizada, otimizando seu tempo com 
serviços operacionais, garantindo maior produtivi-
dade e qualidade aos negócios. A alternativa ainda 
possibilita uma contratação mais flexível e acessível 
independente do porte da empresa. Outras informa-
ções: (https://secretariaremota.com.br/).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 05 de agosto de 20208 Negócios
Empresas 

&

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: DANILO VIEIRA DOS SANTOS VICTOR, estado civil divorciado, profis-
são estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Militão Pereira dos Santos e de Jesuina Bernardina 
Vieira dos Santos. A pretendente: QUEZIA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão extensionista, nascida em Cabo, PE, no dia (18/04/1975), residente e domiciliada 
em Suzano, SP, filha de José de Oliveira Silva e de Maria Rosenda da Silva.

O pretendente: GUSTAVO DE MORAIS SOUSA, estado civil solteiro, profissão esto-
quista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/07/1997), residente e domiciliado em São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP, filho de Antonio Belo de Sousa e de Maria da Guia de 
Morais Sousa. A pretendente: DÉBORA DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteira, 
profissão instrutora de ensino, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/01/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo dos Santos Santana e de 
Jandira Maria dos Santos Santana.

O pretendente: SERGIO NASCIMENTO SOUSA, estado civil viúvo, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Norberto Alves de Sousa e de Martinha Maria do 
Nascimento. A pretendente: NEIDE COSTA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Sud Mennucci, SP, no dia (11/07/1966), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Arandi Costa e de Lucia de Souza Costa.

O pretendente: ANDERSON CASSIANO PEREIRA GOMES, estado civil divorciado, profissão 
montador de móveis, nascido em Aracaju, SE, no dia (27/04/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Pereira Gomes e de Tânia Cassiano da Silva. 
A pretendente: SHEILA DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/05/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Crispiniano Chaves Santos e de Josefina da Silva Santos.

O pretendente: DANILO ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Januário dos Santos e de Solange Ferreira 
dos Santos. A pretendente: CLÁUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (01/04/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos dos Santos e de Adelia de Oliveira.

O pretendente: MÁRCIO JOSÉ DE LIMA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (05/02/1979), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Antunes de Lima e de Dirce Rolim Aparecida de Lima. A pretendente: 
KAROLYNNI SOARES CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Deonildo Pedreira da Conceição e de Eunice Soares Galvão.

O pretendente: ANDERSON FERNANDES, estado civil solteiro, profissão comerciante, nas-
cido em São Caetano do Sul, SP, no dia (14/03/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Donizete Fernandes e de Carmen Lucia Fernandes. A pretendente: 
RAFAELA DE SANTANA MENDES, estado civil solteira, profissão escriturária administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcelo Siqueira Mendes e de Elizabete Gonçalves de Santana.

O pretendente: OSCAR ROZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Suzano, SP, no dia (05/07/2000), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Oscar Heleno da Silva e de Silmara Regina Roz da Silva. A pretendente: SCAR-
LET TORRES DA SILVA BONFIM, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nivaldo Sabino Bonfim e de Cintia Aparecida da Silva Bonfim.

O pretendente: CLÉBER DIAS PAES JANUÁRIO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria Dias Paes Januario. A pretendente: JUCILENE JUSTINO ROSA, 
estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1968), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Romeu Justino e de Inez Balbina Justino.

O pretendente: WENDER HENRIQUE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cléia do Nascimento. A pretendente: BIANCA OLIVEIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (27/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Geraldo da Silva e de Cláudia Gorgonio de Oliveira Silva.

O pretendente: MICHAEL CARDOSO XAVIER, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em Osasco, SP, no dia (01/05/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Antonio Xavier e de Maria Lucia Cardoso Brito. 
A pretendente: JOANA D’ARC RIBEIRO JANUNZZI, estado civil solteira, profissão pe-
dagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Waldomiro Janunzzi e de Telma Maria Ribeiro.

O pretendente: JOSÉ SOUZA ARANHA, estado civil divorciado, profissão empreiteiro 
de obra, nascido em Itabuna, BA, no dia (08/12/1964), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Herminio Souza Aranha e de Aurelina Souza Aranha. 
A pretendente: MIRIAM PEREIRA DA CRUZ BRAZ, estado civil divorciada, profissão 
doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira da Cruz e de Maribel Aparecida Santana.

O pretendente: CHRISTIAN DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Alberto da Silva e de Suelia de Jesus Bispo dos Santos. A 
pretendente: ÉRICA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Eduardo Pereira dos Santos e de Maria Odete Brito de Souza Santos.

O pretendente: JONAS DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão entregador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Arnaldo dos Santos Silva e de Maria Cleidineide de Souza. A 
pretendente: AGNA MELISSA DE JESUS PONTES, estado civil solteira, profissão es-
tudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/2004), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Costa Pontes e de Patricia Santana de Jesus Rosa.

O pretendente: MÁRCIO SOARES CAMPOS, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, 
nascido em Itabuna, BA, no dia (28/02/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Moacir Santos Campos e de Célia Rosa Soares. A pretendente: LARA 
KETEZ DE JESUS POLVÓRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de cabeleireira, 
nascida em Floresta Azul, BA, no dia (05/05/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Lazaro Domingos Correia Polvóra e de Raimunda Oliveira.

O pretendente: FABIO GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Roberto da Silva e de Marly Gonçalves 
da Silva. A pretendente: LUCIMEIRE DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Ipiaú, BA, no dia (26/08/1986), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Anilson Mendes de Santana e de Maria 
Lúcia Moreira dos Santos.

O pretendente: EDERALDO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Lagarto, SE, no dia (11/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Heribaldo dos Santos e de Maria José de Lima. A pretendente: 
DANIELA DO FRAGA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em 
Lagarto, SE, no dia (13/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Daniel Andrade da Silva e de Terezinha Vieira do Fraga.

O pretendente: SADRAQUE BENTO CARDOSO, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Daniel Cardoso e de Marcia Soares Bento Cardoso. A pretendente: 
LUCINEIDE MARLIERE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/05/1981), residente e domiciliada no Parque Santa Rita, São 
Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Moreira dos Santos e de Luciene Augusto Marliere.

O pretendente: SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profissão 
analista financeiro, nascido em Assis, SP, no dia (10/07/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Oliveira dos Santos e de Rosangela Maria 
Oliveira dos Santos. A pretendente: MILCA GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profissão atendente, nascida em Suzano, SP, no dia (08/10/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Gonçalves dos Santos e 
de Maria Joaquina Gonçalves dos Santos.

O pretendente: JOSÉ MARCIEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
montador de móveis, nascido em Brejo Santo, CE, no dia (09/08/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira de Oliveira e de 
Sebastiana Maria de Oliveira. A pretendente: CAMILA OLIVEIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Camilo da Silva Filho e de 
Ginalva de Araujo Oliveira.

O pretendente: LUIS ALFREDO RIBEIRO JORDÃO, estado civil solteiro, profissão 
jardineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Oliveira Jordão e de Luciana Ribeiro Barbosa. A 
pretendente: THALIA ESTEVAO DA SILVA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wagner de Oliveira Costa e de Ieda Estevao da Silva.

O pretendente: ROMARIO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de pedreiro, nascido em Ibirapitanga, BA, no dia (16/12/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto da Silva e de Dalva Alves dos 
Santos. A pretendente: LUCIVÂNIA OLIVEIRA SANTOS RODRIGUES, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida em Itarantim, BA, no dia (27/04/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lucivanio Rodrigues dos Santos e 
de Francineide Oliveira Santos.

O pretendente: LEANDRO LINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/03/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Lino da Silva e de Maria José da Silva. 
A pretendente: GENIÉRICA GEOVÂNIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
manicure, nascida em Custodia, PE, no dia (26/09/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cicera Júlia da Silva.

O pretendente: ELIZANDRA ALVES CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão 
funcionária pública federal, nascida em Penápolis, SP, no dia (31/05/1974), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josué Alves Conceição e de Ozani 
de Pontes Conceição. A pretendente: ERLANIA FRANCISCA TEIXEIRA, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em Canarana, BA, no dia (18/11/1974), 
residente e domiciliada distrito, São Paulo, SP, filha de Clodoaldo José Teixeira e de 
Dilci Francisca Teixeira.

O pretendente: IGOR ROCHA GARCIA, estado civil divorciado, profissão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Nilso Garcia Sobrinho e de Adriana Beltrão da Rocha. A pretendente: 
FLÁVIA DIAMANTE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar gráfica, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (14/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Amauri da Silva e de Aparecida Conceição Diamante.

O pretendente: GERSON SACRAMENTO DE JESÚS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante de produção, nascido em Valença, BA, no dia (24/08/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Berto Pereira de Jesús e de Maria Norberto do 
Sacramento. A pretendente: BEATRIZ LIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Cananéia, SP, no dia (25/07/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da Glória de Lima.

O pretendente: NELSON DA SILVA ASSUMPÇÃO, estado civil divorciado, profissão supervisor 
de segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel de Assumpção e de Teresinha da Silva Assumpção. 
A pretendente: MARIA DA GUIA AQUINO DE MEDEIROS, estado civil divorciada, profissão 
inspetora, nascida em Caraúbas, RN, no dia (02/04/1966), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Aquino de Medeiros e de Maria Angelita de Medeiros.

O pretendente: WASHINGTON LUIS JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão pedreiro, nascido em Jequié, BA, no dia (29/08/1965), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues dos Santos e de Maria Santos 
de Jesus. A pretendente: CINTIA RODRIGUES FIGUEIREDO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
(16/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adelsino 
Rodrigues Figueiredo e de Aldaci Silva Maciel.

O pretendente: DANIEL FLÁVIO MEDEIROS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Medeiros Sobrinho e de Ana Silva Medeiros. A pretendente: 
ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profissão lider logística, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Alfredo Antonio Gomes e de Marli Pereira da Silva Gomes.

O pretendente: ROBERTO PAZ UMBUZEIRO, estado civil viúvo, profissão forneiro, 
nascido em Tupanatinga, PE, no dia (29/12/1968), residente e domiciliado em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, filho de João Paz Umbuzeiro e de Antonia Luzia dos Santos. A 
pretendente: ROSENILDA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão agente 
comunitária de saúde, nascida em Recife, PE, no dia (26/11/1970), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Altino da Silva e de Onezia Gomes da Silva.

O pretendente: JONATHAN ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
de software, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves de Lima e de Adriana dos Santos Lima. A 
pretendente: CAROLINE DANTONIO, estado civil solteira, profissão arquiteta, nascida em 
São Bernardo do Campo, SP, no dia (30/01/1995), residente e domiciliada em Indaiatuba, 
SP, filha de Nivaldo Donizete Dantonio e de Sandra Bernadete Duarte Correa Dantonio.

O pretendente: ADRIANO ROBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão en-
festador, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Candido da Silva e de Maria da Hora da Silva. A 
pretendente: DANKYELLEN SARMORA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Mateus, ES, no dia (02/04/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Benedicto Rodrigues dos Santos e de Lindinalva Sarmora Pereira.

O pretendente: WAGNER DA MOTA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joaquim Moreira de Almeida e de Enedina Teodoro da Mota de 
Almeida. A pretendente: SABRINA ISABELE DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são operadora de loja, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (23/08/1995), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Alaide Sabara dos Santos.

O pretendente: SAMUEL LINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (09/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Lino dos Santos e de Maria da Hora dos Santos. A pretendente: 
LUANA FERREIRA ARCANJO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ianaldo Miguel Arcanjo e de Margarida Ferreira dos Santos.

O pretendente: MARCOS ALVES DE LIRA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Alves de Lira e de Josefa Margarida de Lira. A pretendente: 
LUCIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida 
em Juazeiro do Norte, CE, no dia (10/06/1976), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Loiro da Silva e de Francisca Cicera da Silva.

O pretendente: VICTOR HUGO NUNES NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/04/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Maria Nogueira e de Nivea Maria Nunes. A pretendente: KARINA 
APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente de 
gravação, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1991), residente e domiciliada neste 
ditrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir dos Santos e de Teresa de Jesus Antonio dos Santos.

O pretendente: JOSÉ MARIA NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Miguel, RN, no dia (26/07/1963), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Nogueira Gomes e de Marilene Pereira da Silva. A 
pretendente: NIVÉA MARIA NUNES, estado civil solteira, nascida em São Miguel, RN, 
no dia (19/03/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Jorônimo Nunes e de Anisia da Conceição Gomes.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mauricio Oliveira Rocha Lima e de Fatima dos Anjos Pereira 
Lima. A pretendente: AMANDA ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão técnica de nutrição, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Nilton dos Santos e de Maria de 
Fatima Andrade Santos.

No Brasil, entre 23 de 
fevereiro e 21 de junho, 
esse percentual de cres-

cimento nas solicitações dos 
clientes foi de 37%, acima da mé-
dia da América Latina (+31%). 

Foi o que mostrou o estudo 
Zendesk Benchmark Snapshot, 
que monitora semanalmente o 
impacto da crise gerada pela 
COVID-19, no atendimento ao 
cliente em mais de 23 mil em-
presas ao redor do mundo. Além 
disso, a pesquisa revelou que 
mesmo com esses picos nas so-
licitações, algumas companhias 
se saíram melhor do que outras 
para gerir esses volumes e man-
ter a qualidade na experiência 
do cliente. 

Mas o que elas fizeram de 
diferente? Mesmo com um 
volume de tickets pelo menos 
10% maior do que antes, essas 
empresas não deixaram seus 
clientes sem resposta ou es-
perando mais tempo por um 
retorno. Conheça algumas das 
boas práticas que implementa-
ram abaixo, e confira o levanta-
mento completo em nosso blog 
da Zendesk Brasil. 
 1) Elas apostaram em ca-

nais de atendimento por 
mensagens e conversas 
assíncronas, como What-
sApp e chat: companhias 
ágeis aumentaram em 19% 
a adoção de mensageria e 
em 10% a adoção de canais 
de atendimento em tempo 
real. 

Essas empresas não deixaram seus clientes sem resposta ou esperando mais 
tempo por um retorno.
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Cinco formas de manter o atendimento 
ao cliente nos picos de demanda

Empresas de diversos tamanhos tiveram que lidar com uma súbita variação no número de 
chamados nos serviços de atendimento, resultado direto do impacto da pandemia

 2) Elas investiram em autoa-
tendimento, para que seus 
clientes possam encontrar 
respostas mais simples 
por conta própria: 60% 
incrementou a central de 
ajuda com soluções desde 
o início da pandemia. 

 3) Elas redirecionaram seus 
agentes de suporte para 
incrementar os canais de 
autoatendimento: 1 a cada 
5 empresas dedicaram 
mais agentes à produção 
de conteúdo novo nas 
centrais de ajuda. 

 4) Elas investiram em inteli-
gência artificial (IA) para 
a resolução de demandas 
simples: 50% das empre-
sas que usam IA intensi-

ficaram em mais de 10% 
o uso do Answer Bot, por 
exemplo. 

 5) Elas definiram fluxos de 
trabalho baseados em mar-
cos, gatilhos e automações: 
empresas ágeis implemen-
taram em quase 10% suas 
ferramentas de workflow. 

No próximo dia 20, a Zendesk 
realiza um evento online de 
Customer Experience com a 
participação de grandes nomes 
nacionais e internacionais dessa 
área, com a apresentação de 
casos de sucesso e tendências 
no atendimento ao cliente no 
cenário atual. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas em 
(www.zendesk.com.br). 

Foram aprovadas, na 
última quinta-feira, 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), duas 
alterações que irão, 
na prática, simplificar 
as regras de prestação 
de informações para 
residentes no exterior 
titulares de contas de 
depósito em reais no 
Brasil e para pessoas 
físicas ou jurídicas 
residentes no Brasil 
com bens ou valores no 
exterior

Uma das alterações au-
mentou R$ 10 mil para 
R$ 100 mil o valor da 

movimentação a partir do qual 
é obrigatório informar ao Banco 
Central. Essas contas e transa-
ções geralmente são utilizadas 
para operar no mercado de câm-
bio. Tal mudança, segundo o BC, 
tornará mais eficaz a captação de 
informações sobre a movimenta-
ção dessas contas, além de redu-
zir o custo de observância. 
As transações entre R$ 10 mil 

e R$ 100 mil, agora dispensadas 
da notificação ao BC, represen-
tam 82% das operações, mas 
apenas 3,5% do valor movimen-
tado, não havendo, portanto, 
prejuízo ao monitoramento des-
sas informações. 

A segunda alteração trata do 
valor a partir do qual pessoas 
e empresas estão obrigadas a 
fazer a declaração anual de Ca-
pitais Brasileiros no Exterior 
(CBE). Esse valor passou dos 
atuais US$ 100 mil para US$ 
1 milhão.
O CBE foi criado em 2004 e, 

desde então, não tinha tido ne-
nhuma atualização no piso de-
claratório. Isso foi fazendo com 
que a pesquisa ampliasse muito 
a quantidade de declarantes. 
Eram cerca de 20 mil (no iní-
cio), e segundo dados prelimi-
nares de 2019, passou a ter 64 
mil declarantes.
A atualização do valor para 

US$ 1 milhão, segundo o BC, vai 
tornar a pesquisa mais eficiente, 
com a mesma qualidade estatís-
tica observada até então. O CBE 
tem um objetivo eminentemen-
te estatístico e os contribuintes 
residentes no Brasil continuam 
obrigados a declarar à Receita 
Federal seus ativos no exterior.
Ressalta-se, por fim, que tanto 

pessoas físicas quanto jurídicas 
são obrigadas a declarar a in-
tegralidade desses seus ativos, 
sem a existência de pisos, à 
Receita Federal.

Eduardo Moisés

Modernização das regras para 
contas de depósito em reais de 

residentes no exterior
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