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Contábil
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Em uma sociedade movida por tecnologias, o acesso à rede 5G 
vem sendo cada vez mais comentado. As redes utilizadas pela maior 
parte do mundo atualmente são o 3G e o 4G. Com o objetivo de 
expandir as potencialidades, o 5G é a quinta geração das redes 
móveis e, há um tempo, vem sendo desenvolvida para elevar a 
banda larga móvel a um alto padrão de velocidade. Considerando 
o aumento constante de conexão entre dispositivos sem fios, o 
5G passa a ser uma importante novidade para a nossa sociedade 
atual.    

Tudo o que não te contaram sobre o 5G

Logo no início da pandemia da Covid-19, em março, viralizou na 
internet um vídeo em que o bilionário Bill Gates, em uma edição da 
palestra Ted Talks de 2015, alertava que o mundo poderia ser sur-
preendido por uma epidemia global de grandes proporções, para a 
qual não estaria preparado: "Se alguma coisa pode matar dez milhões 
de pessoas nas próximas décadas, é mais provável que seja um vírus 
altamente infeccioso do que uma guerra. Não mísseis, mas micróbios". 
O vídeo é impactante pela precisão da "profecia", mas a preocupação 
com epidemias e pandemias existe há mais de dois mil anos.   

Seguro de vida, não de morte
A inteligência artificial na contabilidade deve ocasionar uma taxa de 

desemprego de até 75% no setor, em cincos anos. A estimativa é da ROIT 
Consultoria e Contabiidade, accountech de Curitiba, que realizou um 
estudo com diagnóstico e projeções de cenário no mercado contábil, para 
os próximos cinco a dez anos. A ROIT, aliás, é um desses casos em que o 
uso da inteligência artificial não é mais projeto, nem tendência: é absoluta 
realidade. “De todo o trabalho que realizamos na ROIT, 98% já é automati-
zado, por meio do nosso ‘robô contábil’. Ou seja, só 2% é com o profissional 
humano”, assinala o sócio-diretor da accountech, Lucas Ribeiro.   

Desemprego no setor contábil

Freepik

Negócios em Pauta

TI para Mulheres
O SP Tech, programa da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Estado, disponibiliza mais de 20 mil vagas 
exclusivas para mulheres em cursos online gratuitos na área 
de Tecnologia da Informação (TI). Residentes dos 645 muni-
cípios do estado, a partir de 16 anos e alfabetizadas, poderão 
participar dos cursos virtuais e buscar profissionalização na 
área. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas 
até sexta-feira (4). Inscrições no site (www.cursosviarapida.
sp.gov.br).    Leia a coluna completa na página 3

rmcurgente.com/reprodução

News@TI

Palestra gratuita sobre estratégias comerciais 
e relacionamento com fornecedores

@A Apras (Associação Paranaense de Supermerca-
dos) realiza hoje (2), das 18h30 às 20h, uma palestra 

online com a diretora executiva de novos negócios da XL 
Consultoria, Cibele Regis Vacchiano. A palestrante, que é 
ex-diretora comercial do Wallmart e da rede de farmácias 
Nissei, vai falar sobre o momento atual e o que ele exigiu 
em termos de competências técnicas e comportamentais 
dos negociadores do varejo em relação à indústria de 
bens de consumo. Para participar do evento, basta fazer 
a inscrição no link: https://zoom.us/webinar/register/
WN_9VCJyeYuTCOFDIuc7l9yvw.   Leia a coluna  completa 
na página 2
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Desde o início da pandemia, mais 
de 522 mil empresas fecharam as 
portas definitivamente, segundo 
o IBGE

Além do forte impacto social - como as famí-
lias que perderam essas fontes de renda, 

especialmente as que se encontram em maior 
situação de vulnerabilidade - o fim de um negó-
cio representa, muitas vezes, a permanência de 
dívidas e pendências contratuais e tributárias.

Mesmo com a retomada das atividades, é fato 
que boa parte das empresas continuará sentin-
do uma queda no faturamento, uma vez que 
ainda há recomendação de isolamento social. 
Com menos dinheiro em caixa, demissões po-
dem se tornar inevitáveis, agravando ainda mais 
a crise econômica em que o país se encontra.

Prevendo o aumento de processos de recu-
peração judicial e falência de empresas, o CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça) aprovou novas 
regras para estimular a conciliação entre os 
envolvidos, como a padronização de relatórios 
e mediação de conflitos feita por tribunais, nos 
moldes dos procedimentos realizados no Cejusc 
(Centro Judiciário de Solução de Conflitos).

As medidas são importantes, mas com certeza 
não serão suficientes. Se o estímulo à concilia-
ção fosse realmente eficaz, não teríamos tantas 
ações judiciais no país. O acordo via concilia-
ção não é obrigatório, então, vai depender da 
disposição das partes em resolver a disputa de 
forma amigável – o que, como sabemos, nem 
sempre acontece.

E, afinal, como se dá um processo de falência? 
Na maioria das vezes, a falência é requerida 
quando a empresa deixa de pagar, sem razão 
relevante, dívida protestada pelo credor e que 
ultrapassa o valor de 40 salários mínimos, ou é 
decretada pelo juiz quando não cumpre o plano 
de recuperação judicial. Em ambos os casos, 
não é preciso provar a insolvência da empresa, 
ou seja, o estado de insolvência é presumido. 

Nesse sentido, o devedor que tem a falência 
requerida pelo credor pode afastar o risco de ter 

Judiciário se prepara para evitar 
falências no Brasil

a quebra decretada se efetuar o pagamento da 
dívida (depósito elisivo). No entanto, a Lei de 
Falências prevê a possibilidade de se requerer 
a decretação da falência quando o devedor 
adota determinadas ações, como, por exemplo, 
a liquidação do seu ativo, simula negócios jurí-
dicos visando retardar ou fraudar os credores, 
assume obrigações e concede garantias que os 
deixe sem bens suficientes para fazer frente 
às dívidas, etc. 

Nessa situação, cabe ao credor, ao requerer 
a falência, provar que o devedor adotou qual-
quer das ações previstas na Lei e que podem 
levar à falência da empresa. Antes de se chegar 
ao estado de insolvência que leva à falência, 
a empresa tem a possibilidade de buscar a 
equalização das suas dívidas, com exceção 
das fiscais, por meio de recuperação judicial 
ou extrajudicial. É nessa etapa que agiriam as 
novas regras estabelecidas pelo CNJ.

Logo após a decretação da falência, a empresa 
para de funcionar. Todas as dívidas vencem 
antecipadamente, os administradores deixam 
de representar a sociedade, que passa a ser 
gerida pelo Administrador Judicial nomeado 
pelo juiz da falência e a empresa não pode dispor 
dos seus bens, ou seja, não poderá dá-los em 
garantia, transferi-los ou vendê-los. 

O Administrador Judicial nomeado pelo juiz 
da falência levantará os ativos e o passivo da 
empresa; os créditos serão classificados na 
forma da lei (trabalhistas, com garantia real, 
tributário, com privilégio especial, com privi-
légio geral, quirografário, multas contratuais, 
administrativas e/ou tributárias e os créditos 
subordinados); ao final, havendo ativo, os bens 
serão alienados e o saldo arrecadado pela massa 

falida será rateado entre os credores obedecida 
a ordem legal.

Vale lembrar que a falência só se aplica às so-
ciedades empresárias, ou seja, aquelas definidas 
pelo Código Civil como sendo as empresas que 
exercem atividade econômica organizada para a 
produção ou circulação de bens ou de serviços. 
Ou seja, a falência não se aplica às empresas 
que exercem atividades de natureza científica, 
literária ou artística. Portanto, sociedade de 
médicos, advogados, arquitetos, por exemplo, 
não podem ter sua falência decretada. 

Além disso, a própria Lei de Falências 
exclui da sua aplicação as empresas públicas 
(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
por exemplo), sociedades de economia mista 
(Petrobras, por exemplo) e a instituição 
financeira pública ou privada, cooperativa de 
crédito, consórcio, entidade de previdência 
complementar, sociedade operadora de plano 
de assistência à saúde, sociedade seguradora, 
sociedade de capitalização e outras entidades 
legalmente equiparadas às anteriores.

Sabendo que o inevitável se aproxima, caberá 
aos órgãos de Justiça agir pela mediação de con-
flitos e ao Governo Federal possibilitar que as 
empresas encontrem soluções para que possam 
sobreviver, como ampliar linhas e programas 
de crédito. O momento pede socorro e muita 
gestão do negócio, levando em consideração 
as áreas jurídica, fiscal, financeira e tributária. 
Organizar a casa desde já pode garantir um 2021 
menos turbulento – inclusive para o Judiciário.

(Fonte: Mário Conforti é advogado e líder da área 
cível do escritório Marcos Martins Advogados 

(https://www.marcosmartins.adv.br/pt/).

RECuPERAR O TEMPO PERDIDO

COMO O 
MARkETING 

DE INCENTIvO 
AJuDARá AS 

PEQuENAS 
EMPRESAS NO 

PóS-PANDEMIA 
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Escolas de Wuhan reabrem
Centenas de milhares de alu-

nos voltaram às aulas ontem (1º) 
em Wuhan, na China, que foi o 
primeiro epicentro da pandemia. 
Pela primeira vez em sete meses, 
as escolas e os jardins de infância 
das cidades da província de Hubei, 
entre elas Wuhan, reabriram as suas 
portas. Os alunos assistiram as aulas 
utilizando máscaras, medida que foi 
"recomendada" pelas autoridades 
de saúde da China(Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-o-marketing-de-incentivo-ajudara-as-pequenas-empresas-no-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/e-cac-mudancas-em-vigor-a-partir-de-01-de-setembro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tudo-o-que-nao-te-contaram-sobre-o-5g-um-olhar-critico-a-inovacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/desemprego-no-setor-contabil-pode-chegar-a-75-por-causa-da-inteligencia-artificial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seguro-de-vida-nao-de-morte/
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News@TI
IPDESP recupera empresas que sofreram 
negativação durante a pandemia

@IPDESP recupera empresas que sofreram negativação durante 
a pandemia @O IPDESP está atuando forte neste momento 

junto as empresas que estão sofrendo com as consequências dos 
problemas da pandemia, trazendo soluções. A ideia é atuar junto 
aos clientes na ajuda a terem um fôlego financeiro, para que fiquem 
aptos novamente o crédito, e ao mercado e dessa forma possam ter 
mais credibilidade com os fornecedores, para que voltem a se reer-
guer e a ter um capital de giro, até que tomem fôlego. As pendências 
não somem, o serviço busca 'uma nova possibilidade' por meio de 
eliminarmos os negativados dos órgãos de crash, mas as pendências 
continuam, então, depois de um tempo em que as empresas passem 
a faturar eles podem negociar as com as instituições para as quais 
devem. Em síntese, o IPDESP vê nesse momento, crítico e delica-
do, um cenário ideal para a recuperação econômica das empresas, 
recorrendo à recuperação judicial, pois é uma maneira de encontrar 
estabilidade entre devedor e credor, favorecido pela capacidade 
produtiva (https://www.ipdesp.com.br).

OpiniãO
Quatro ferramentas 
essenciais para a 

gestão do seu negócio

Há quatro ferramentas 
extremamente 
importantes para 
qualquer tipo de 
negócio, sendo que 
uma delas é composta 
por conhecimento, 
habilidade e atitude, 
mais conhecida como 
CHA. 

É a interseção desses 
três comportamentos 
que geram o sucesso 

profissional, por isso se faz 
necessário ter conhecimento 
e a prática do negócio, não 
apenas saber dirigir. E além 
de todos esses itens, se não 
houver vontade de querer 
realizar, nada vai para frente. 
A segunda que eu vou indicar 
é a análise SWOT, um quadro 
em que são colocados os pon-
tos fortes, as oportunidades, 
pontos fracos e ameaças. 

No primeiro ponto, é im-
portante destacar quais são 
as características relevantes 
da sua empresa que podem 
posicioná-la no mercado 
competitivo de forma que 
fique em evidência. Já as 
oportunidades, são questões 
que não se pode controlar, 
porque são fatores externos 
que as determinam. Também 
é necessário colocar na ponta 
do lápis os pontos fracos, sem 
medo ou receio, pois é essen-
cial identificar os gargalos 
do negócio. Por último, as 
ameaças, os riscos que podem 
ser enfrentados.

As oportunidades e amea-
ças são variáveis incontrolá-
veis do cenário, já os pontos 
fortes e fracos são mutáveis 
e podem ser alterados de 
acordo com a gestão. As 
fraquezas precisam ser es-
tudadas para que se tornem 
pontos fortes, e as ameaças 
analisadas para a criação de 
estratégias. Enquanto isso, 
muitas pessoas deixam de 
enxergar as oportunidades, 
essenciais para a evolução.

Para saber mais sobre esse 
assunto, um bom livro que 
posso recomendar é 'O jeito 
Harvard de ser feliz'. Uma das 
discussões trazidas nele é a 
seguinte: quem tem sucesso 
é feliz, ou quem é feliz tem 
sucesso? Fazer esse ques-
tionamento também pode 
ajudar em todo o processo. 
A terceira ferramenta é cha-
mada de 5W2H, que auxilia 
na execução tarefas que nos 
propomos a realizar, seja 
melhorar a gestão financeira, 
captar mais clientes, treinar 
a equipe etc. Essa organiza-
ção permite criar um passo a 
passo de como essa iniciativa 
será implementada. 

Os 5W são compostos 
das seguintes questões: o 
que, quem, quando, onde e 
porquê. Vamos supor que a 
tarefa é relacionada a gestão 
financeira (o que?), o execu-
tor será o gerente (quem?) 
e ele vai fazer o processo 
no escritório (onde?), já o 
prazo é determinado tendo 
em mente que necessário 
ter um começo, meio e fim 
(quando?) e, por último, é 
preciso ter uma razão para 
fazer essa tarefa (porquê?).

Após concluir os 5 W’s, 
passamos aos 2H’s, que é onde 
será dissecado como esse pro-
cesso será executado e qual 
será o custo dele. Quando se 
fala nisso, o primeiro pensa-
mento que passa pela cabeça 
é relacionado a dinheiro, mas 
não é somente sobre isso, 
na realidade existem outros 
custos que nos impedem de 
realizar determinadas ações. 
Alguns livros relatam, e geral-
mente é verdade, que dois dos 
maiores esforços atualmente 
são o tempo e a atenção.

Esses são artigos de luxo, 
porque as pessoas dificilmente 
dispõem por conta de grande 
concorrência de informação 
nos dias de hoje. Vale lembrar 
também que todas as respon-
sabilidades que são delegadas 
precisam de controle, não se 
trata de fiscalização, mas sim 
acompanhar os processos na in-
tenção de melhorá-los. A quarta 
e última ferramenta chama-se 
PDCA (plan, do, check e action). 

Essa é uma técnica que 
ajuda a gerenciar e comparar 
o planejamento e os resulta-
dos, além de verificar se esses 
estão coerentes com o plano 
proposto e, com isso, deter-
minar qual será a ação realiza-
da. Do contrário, é necessário 
retomar o planejamento para 
saber quais etapas precisam 
ser alteradas. Independen-
temente da ferramenta que 
mais lhe agrada, o primeiro 
passo sempre será estabe-
lecer metas e métodos para 
chegar ao objetivo final. 

Em seguida, é necessário 
treinar e executar o que preci-
sa ser feito, para então checar 
os resultados e as metas alcan-
çadas. Por último vem a ação, 
que pode ou não ser corretiva, 
dependendo dos resultados.

Conhecendo essas fer-
ramentas, é possível fazer 
análises precisas de como 
melhorar os resultados da sua 
empresa, com base em infor-
mações que estão disponíveis 
interna e externamente.

 
(*) - Especialista em gestão de 

negócios para a área da saúde, 
é fundador da SIS Consultoria, 

especializada em desenvolvimento 
e gestão de clínicas (www.

sisconsultoria.net).

Éber Feltrim (*)

Métricas de qualidade no 
atendimento ao cliente: 5 passos 

que ajudam a trilhar esse caminho

Gabriel Cantanhede (*)

Falar sobre métricas de qualidade 
é falar sobre norte. É decidir por 
qual direção deseja-se seguir. 

Mas, para que realmente uma métrica 
de qualidade faça a diferença e ajude a 
estreitar o relacionamento com cliente, 
mais do que saber o que medir é preciso 
ter bastante clara a ideia do porquê 
medir e como analisar cada um desses 
indicadores.

Separei aqui alguns passos importan-
tes que ajudam a trilhar esse caminho.

#1: Entenda o contexto.
Ter claro os objetivos a serem 

atingidos é muito importante. É isso 
o que torna as métricas relevantes.  
Identifique-os e, aí sim, defina quais são 
as informações que poderão ajudar no 
processo de tomada de decisão. Eleja 
qual delas são as mais importantes 
e também quais trazem uma visão 
complementar, que poderia ajudar a 
entender os comportamentos, o que é 
crucial no universo do relacionamento 
com o cliente. 

Alguns segmentos já têm muito bem 
mapeados os indicadores que fazem a 
diferença na jornada do cliente. Por 
exemplo, sabe-se que SLA (nível de 
serviço) é uma métrica de qualidade 
importante para a maior parte dos 
segmentos de mercado. Porém, nem 
sempre o que compõe esse SLA está 
evidente para todos.

#2 Aprofunde o nível de detalha-
mento da informação.

Restringir-se ao quantitativo e não se 
aprofundar no nível de detalhamento é 
um erro comum. Atente-se ao fato de 
que aquele cliente que hoje liga para 
reclamar, é um potencial candidato a 
cancelar o serviço amanhã. Não foque 
apenas na foto e procure ver o filme. 
Este mindset é um passo essencial para 
jornada do cliente.

#3 Olhe sempre todos os lados.
É preciso levar em consideração duas 

abordagens distintas, complementares 
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integridade e disponibilidade do dado. 
E o mais importante: esse é um trabalho 
diário e não uma iniciativa pontual!

#5 Transforme os dados em infor-
mação de valor.

Depois de garantir a segurança e a 
integridade das informações que se-
rão amplamente divulgados dentro da 
empresa, chega a hora de  transformar 
dados em informação de valor. Esse é 
um processo que deve ser conduzido 
com muito cuidado, com diversas 
diretrizes e por especialistas em Data 
Science, pois eles conseguem aplicar 
parâmetros, suas análises, auxiliar em 
todo o processo com muita destreza 
combinando a necessidade de negócio 
com a necessidade da operação.

Em suma, quanto mais embutido 
estiver esse conceito de métrica de 
qualidade, mais ele faz sentido em 
um determinado contexto, com um 
propósito específico. As informações 
estão à nossa disposição, e depende 
de nós fazer bom uso delas e torná-las 
úteis para o negócio.

(*) É COO da Meeta Solutions, empresa brasileira 
de tecnologia que provê soluções inovadoras para 
aprimorar o relacionamento das empresas com os 

seus clientes, transformando dados 
em informações de valor.

Hoje em dia muito se fala em mensurar, controlar e pesquisar métricas de qualidade. No entanto, ao 
mesmo tempo em que isso já seja algo embutido no dia a dia do mundo corporativo, muito se define 
e pouco se aproveita. Você deve estar se perguntando, mas como assim?  Vou explicar melhor em qual 
ponto eu gostaria de chegar.

AI/Meeta Solutions

e igualmente importantes: a técnica, 
partindo sempre da informação mais 
granular possível para um universo de 
possibilidades cada vez mais amplo; 
e a específica, que está relacionada 
a mergulhar no negócio e identificar 
os parâmetros e as especificidades da 
empresa. Isso também inclui mapear 
o fluxo, desde o planejamento até o 
faturamento, garantindo que a cadeia 
toda use sempre do mesmo conceito.

Usando novamente o exemplo do 
SLA: os parâmetros utilizados na ope-
ração são os mesmos estabelecidos em 
contrato? A informação disponibilizada 
na origem é confiável e aderente aos 
mesmos parâmetros? A renegociação 
de contrato retroalimenta a cadeia com 
a atualização da nova realidade?

#4 Tenha clara a importância da 
governança.

O maior desafio no contexto da 
criação de uma plataforma de infor-
mações (e suas métricas de qualidade) 
é a governança. Sob a perspectiva de 
negócio, garantir a aderência e a não 
“descaracterização” da informação 
dentro da cadeia. Já do ponto de vista 
técnico, significa garantir uma camada 
de consumo única para toda a cadeia, a 

Gabriel Cantanhede

Preparar o empreendedor para o sucesso. Esse é o negócio de Luiz 
Antonio Titton, CEO da startup NewisCool, ex-incubada e atualmente 
associada ao Membership no Supera Parque de Inovação e Tecnologia 
de Ribeirão Preto. A startup é especializada em ajudar empreendedores 
a identificar o foco de seus negócios, utilizando, para isso, um sistema de 
simulação que permite vivenciar os desafios antes que o empreendedor 
tenha que investir recursos.

A ideia da NewisCool é que o usuário possa simular o negócio antes de 
investir. Para isso, as pessoas interessadas em começar um empreendi-
mento podem acessar a plataforma, onde receberão um passo-a-passo, 
em duas etapas, que irá orientar a concepção e a execução.

“Abrir um negócio é mais do que pedir registro de um Certificado 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Por isso, na primeira etapa, que 
ocorre antes da formalização, o futuro empreendedor é orientado a 
testar até 10 ideias de negócio, uma por vez, até encontrar uma que 
seja realmente perfeita”, explica

De acordo com Titton, esse passo é importante, já que não existe um 
negócio perfeito para todos. “Cada negócio é perfeito para uma pessoa 
individualmente, e só ela terá como descobrir qual é. Nosso passo-a-
-passo ajuda a resolver isso, com pouco ou nenhum gasto, dependendo 
das decisões sobre como vai validar cada etapa”, enfatiza.

Na segunda etapa, será executada a criação do negócio. Segundo 
Titton, isso faz com que a chance de sobrevivência e de sucesso do 
empreendimento aumente significativamente. "Os testes ajudam a 

Startup ensina passo a passo para iniciar um negócio

perceber o caminho do negócio antes que o empreendedor invista os 
recursos", explica.

MÉTODO
Doutor em administração e pós-doutor em contabilidade pela USP, 

Luiz Antonio Titton afirma que o método utilizado pela NewisCool é 
complexo e levou meses até chegar ao produto final. “Investimos dois 
anos na primeira etapa para oferecer esse serviço. Usamos simuladores 
já testados, alguns estão em uso por empresas e universidades desde 
1993 e ainda fazem sucesso entre alunos e professores”, conta.

De acordo com o CEO, além de pessoas físicas, startups de base 
tecnológica incubadas utilizam a plataforma para alcançar o sucesso 
mais rápido. “A quantidade de usuários não para de crescer”, revela.

IDEIA
Titton explica que o desenvolvimento da plataforma se deu após uma 

inquietação sua de como as instituições de ensino ensinam sobre o de-
senvolvimento de um negócio. “Já tínhamos produzido um simulador 
e sistemas de apoio para a decisão de investimentos exclusivamente 
para empresas de grande porte. Optei por utilizar, em 2015, os mesmos 
simuladores para ensinar administração e constatei a dificuldade de 
ensinar a criar e ter sucesso com negócios”, explica.

“Em 2018, resolvi mudar e inovar. Em vez de ensinar, lancei uma 
startup para desenvolver pessoas através do sucesso do seu negócio. 
Criei um passo a passo para quem quer ter sucesso com um negócio, 
com metodologia utilizada pelas melhores universidades”, finaliza.
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D - Carreira em Tecnologia
No próximo dia 12 será comemorado o Dia da Programação, e para celebrar e 
contribuir com uma das áreas que mais crescem no país, a Alura, plataforma 
online de ensino de tecnologia e negócios digitais, promove uma semana 
com conteúdos inéditos e lives com foco na carreira de programação e 
tecnologia. Mais de 20 experts de diversas áreas participam, como André 
Fatala, CTO da Magalu; Cecilia Fernandes, Head de Agile no Nubank; Fabio 
Kung, engenheiro de Software na Netflix, entre diversos outros grandes 
nomes do mundo tech. Para ver a programação completa e se inscrever, 
basta acessar o link: (http://www.alura.com.br/imersao-carreira-tech). 

E - Fashion Tech
A C&A Brasil, uma das principais empresas do varejo de moda omni-
canal do Brasil, está acelerando cada vez mais a digitalização de suas 
plataformas de vendas e dá mais um passo em busca de reforçar a 
sua área “Fashion Tech”. Para dar suporte a esse momento de trans-
formação, a companhia anuncia a abertura de cerca de 80 vagas para 
os cargos de coordenador e especialistas software engineer; UX , PO, 
UI, BI, Devs, entre outras posições. As oportunidades são para início 
imediato e o regime de trabalho poderá ser 100% em home office. 
Candidatos de todo o Brasil podem se inscrever por meio da plataforma 
“Kenoby”: (http://jobs.kenoby.com/cea/job/oportunidades-digital-
fashion-tech/5f40342511ded27c2f1eae96?utm_source=CEA-Digital). 

F - Entrevistas Online
Adotadas ainda mais na nova rotina de home office pelas empresas, as en-
trevistas de emprego online devem permanecer no pós-pandemia. É o que 
aponta a pesquisa realizada com mil empresas por todo o país pela Weseek, 
HR Tech de consultoria de recrutamento e seleção digital da Catho, em 
que 48% das corporações respondentes afirmam que pretendem realizar 
processo de recrutamento de maneira remota. O levantamento, realizado 
em parceria com as empresas Catho, Gelatina, Sólides e Yube, mostra ainda 
que a prática de entrevista online pelas empresas quase dobrou de 23% 
para 42% durante os primeiros quatro meses da pandemia e que para 65% 
das companhias a inserção da tecnologia em processos tradicionais de RH 
trouxe confiança e inovação (http://recrutamento.weseek.digital/). 

A - Vendas Online
A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, acaba de 
lançar a Lojinha Stone. O objetivo da nova funcionalidade é oferecer ao 
lojista que ainda não vende online uma plataforma pronta, simples, fácil 
de usar e totalmente gratuita. Para começar a operar basta montar a 
vitrine virtual, inserir os produtos com foto, preço e descrição, e iniciar 
as vendas. A Lojinha Stone oferece autonomia total ao lojista, que estará 
no controle da operação online do seu negócio. Por exemplo, o empre-
endedor personaliza a sua loja e pode incluir, editar ou remover itens 
a qualquer momento. Além disso, o valor e a forma da entrega também 
são definidos por ele, que pode incluir quantos produtos quiser sem 
nenhum custo. Saiba mais em: (http://www.stone.com.br/venda-online/). 

B - Estágio em Direito
O Veirano Advogados anuncia a abertura das inscrições para o Programa 
de Estágio Start. O escritório possui diversas vagas em suas áreas de 
práticas nos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo. É destinado aos 
alunos de graduação do curso de Direito com formatura prevista para 
julho de 2021/2022. É necessário estar disponível para estágio semanal 
de 30 horas. O processo será todo feito online! Os estagiários passam por 
etapas de treinamento e desenvolvimento que incluem apresentação de 
diferentes áreas de prática, encontro com sócios, palestras, julgamento 
simulado, mentoria e avaliação de desempenho. As inscrições podem ser 
feitas por meio do endereço (http://www.vagas.com.br/veirano-estagio).

C - Empreendedorismo para Jovens 
O Sebrae-SP acaba de lançar dois cursos online para incentivar atitudes 
empreendedoras entre jovens. O “Cheio de atitude! “ e “Criatividade” vem 
para tratar assuntos essenciais para o desenvolvimento do comportamento 
empreendedor de maneira leve e descontraída. Os cursos são voltados para 
estudantes do ensino médio (entre 15 e 17 anos) e totalmente gratuitos. Os 
dois cursos fazem parte do Programa “Vai lá e Faz!”, que em breve lançará 
também capacitação com os temas Plano de vida e carreira (Fui lá e fiz); O 
mundo do trabalho (Essa metamorfose ambulante); Meu sucesso e Oficina 
de pitch (Fala aí). Interessados podem se inscrever pelo site (http://bit.ly/3aY-
1zsh) . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800. 

G - Mercado de Impressoras 
Depois de um primeiro trimestre com alta de 4,1%, o mercado de impressoras 
voltou a cair. De abril a junho foram vendidas 386.194 impressoras, queda de 
41,2% em relação ao mesmo período do ano passado, e de 41,4% em relação 
aos três primeiros meses de 2020. Os dados são do estudo IDC Brazil Quarterly 
Hardcopy Tracker Q22020, realizado pela IDC Brasil, líder em inteligência 
de mercado, serviços de consultoria e conferências com as indústrias de 
Tecnologia da Informação e Telecomunicações. A migração para o home 
office reduziu dramaticamente o número de colaboradores nos escritórios, 
assim como o volume mensal de impressão nas empresas e as vendas de 
equipamentos para esse segmento, tanto no setor privado quanto público. 

H - Produtividade no E-commerce
A Descartes traz uma inovadora ferramenta voltada para o segmento de 
e-commerce. Trata-se da Peoplevox, sistema que proporciona a organização 
completa do comércio eletrônico, considerando os itens que se encontram 
no centro de distribuição e aqueles que estão disponíveis para compras no 
site, auxiliando na cadeia logística. O modelo de Fulfillment revela diversos 
serviços acoplados, dentre eles: Leitura do Código de Barras, Gestão do 
Inventário, Regras para impressão da ordem de serviço, Sistema de gerencia-
mento de Centro de Distribuição, Ordem de Vendas, Envio de Documentos, 
dentre outros. A ferramenta foi desenhada para apoiar organizações de 
diferentes portes, inclusive em grandes eventos do comércio, como Black 
Friday. Confira em: (http://www.descartes.com/pt-br/home-pt-br). 

I - Empresas Inovadora
O Grupo BMG figura, pelo segundo ano consecutivo, no TOP 3 do 
ranking 100 Open Startups, um dos mais importantes do segmento, que 
acaba de ser divulgado. A premiação reconhece novamente o trabalho 
realizado, destacando-o como a terceira grande empresa brasileira que 
mais se relacionou e desenvolveu projetos com startups no último ano, 
além de negociar e fechar contratos, sendo o primeiro colocado entre 
as companhias do setor financeiro. Natura e ArcelorMittal completam 
o topo da lista. O resultado é fruto, especialmente, da atuação do BMG 
UpTech, corporate venture que conecta as startups e o mercado.

J - Melhor Caminhão
Poucos meses após o seu lançamento no mercado brasileiro, o extra-
pesado Novo Actros foi eleito o melhor caminhão do ano na edição de 
2020 do “Prêmio REI – Reconhecimento à Excelência e Inovação”, tra-
dicional iniciativa da Automotive Business, mídia especializada no setor 
automotivo. Além disso, a Mercedes-Benz também foi reconhecida como 
“Empresa do Ano”, destacando-se pela inovação e revolução tecnológica 
presentes nas suas linhas de produção, veículos e serviços, que cada 
vez mais entregam soluções eficientes e rentáveis para os seus clientes.

Como definir o salário 
do empreendedor?

O conhecido pró-
labore, ou salário “pelo 
trabalho” é um dos 
temas mais polêmicos 
a ser definido em 
um planejamento da 
empresa

Apesar de ser um proces-
so opcional, são essas 
retiradas mensais que 

acabam sustentando, efetiva-
mente, o CEO ou empreende-
dor no início da startup. Alguns 
empreendedores não precisam 
do salário, enquanto outros 
dependem disso. Mesmo que 
ele não precise, ter um salário 
coloca um pouco de responsa-
bilidade e disciplina entre os 
próprios sócios e viabiliza uma 
forma de poder cobrar, porque 
o trabalho “está sendo pago”. 

As dúvidas nesse ponto são 
reais e bem fundamentadas. 
Afinal, qual o limite de retira-
das para que não prejudique 
o caixa? É uma conta difícil 
de se fazer, ainda mais tendo 
em mente que, quanto mais 
dinheiro sobrar, mais capital 
haverá para reinvestir e fazer 
o negócio decolar. O tema é 
controverso e não há um cer-
to ou errado mas, no geral, a 
definição deve considerar o 
momento do empreendedor, 
do mercado e, principalmente, 
da startup. 

Existem diversas maneiras 
de determinar o pró-labore, 
como realizar uma pesquisa e 
fazer um comparativo básico 
de empresas do mesmo está-
gio para encontrar uma média 
salarial, definir as atividades 
e tarefas que o profissional 
desempenhará e entender 
quanto custaria contratar 
um profissional externo para 
executá-las, entre outros. 

Essas bases darão um va-
lor estimado, que, junto ao 
histórico do empreendedor e 
seu momento de vida (idade, 
experiência, família) podem 
orientar a definição de um sa-
lário que deixará o profissional 
confortável e um pouco mais 
tranquilo para fazer a roda da 
startup girar. 

E quando pontuo conforto, 
não falo de esbanjar, mas 
delimitar um montante de 
retiradas mensais que o deixe 
confortável para cuidar de sua 
família e despesas pessoais 
de maneira “espartana”, mas 
o suficiente para ter a cabe-
ça focada no momento do 
negócio. Afinal, essa pessoa 
precisa estar livre de preo-
cupações para poder tocar, 
tranquilamente, o negócio 

sem grandes distrações. 
Lembro porém, que como 

fundadores, é natural que o 
salário seja abaixo do mercado 
no início do negócio, mas a 
existência de um valor defini-
do é saudável e faz com que a 
relação seja mais profissional 
e valorizada por todos. Em mi-
nha experiência, por exemplo, 
já vivenciei práticas em que 
sócios recebiam o equivalente 
a 30% do valor do mercado 
para a mesma função e, quando 
atingiram o break even, equi-
pararam suas retiradas a 100% 
de um salário do mercado. 

Ou seja, quanto maior forem 
os ganhos da startup, maior 
pode ser a fatia do empre-
endedor, a fim de mantê-lo 
motivado e valorizado como 
profissional. Vale ressaltar que 
o maior ganho do fundador são 
suas ações e que por isso algum 
sacrifício é aceitável. 

Para cenários em que há só-
cios investidores, é importante 
entender que esses sócios não 
trabalham diretamente para o 
negócio e não dependem da 
renda de retiradas mensais 
para se sustentar - não tendo 
também grandes preocupa-
ções se há ou não fluxo de 
caixa; ao contrário do empre-
endedor, que, além de atuar 
para si, acaba trabalhando 
para valorizar as ações dos 
investidores. 

Então, é justo que tenha 
uma remuneração a parte das 
ações. Se o empreendedor pre-
cisa de um salário, ele vai fazer 
bicos para ter uma receita, isso 
tira horas e o foco da startup. 
Ou seja, se ele não estiver 
empenhado 100% no projeto 
e não trabalhar (muito!) nisso, 
ninguém ganha! 

Nessa conta, o foco deve 
ser evitar ou minimizar os 
impactos da montanha russa 
emocional que é liderar uma 
empresa, diminuindo proble-
mas de impacto financeiro que 
afetam, enormemente, a saúde 
emocional do fundador, que é 
quem “faz a coisa acontecer”, 
efetivamente! 

A perda de tempo, energia 
e foco podem gerar mais 
estresse, conflitos interpes-
soais e diminuir a velocidade 
de crescimento da startup, 
fazendo com que isso tenha 
um custo muito mais alto que 
um salário. 

Pense nisso, faça as contas 
e valorize-se! 

(*) - É diretora geral da DiliMatch, 
consultoria estratégica para 

investidores  que aportam em 
iniciativas nacionais, e para startups 

que procuram por investimento 
(https://dilimatch.com/).

Fabiany Lima (*)

Desde ontem (1º), os 
empreendedores interes-
sados em abrir uma micro 
e pequena empresa con-
tam com mais facilidade 
e simplificação de proce-
dimentos para dar início 
ao seu próprio negócio. 
Entre as medidas que 
entraram em vigor está a 
que trata da dispensa de 
alvará de licenciamento 
de funcionamento para 
os negócios mantidos por 
Microempreendedores 
Individuais (MEI). 

Na prática, ao solicitar 
a abertura do negócio 
na categoria MEI, o em-
preendedor está auto-
maticamente liberado 
para o exercício das suas 
atividades, desde que 
manifeste concordância 
com o termo de ciência 
e responsabilidade dis-
ponível no momento da 
inscrição do negócio em 
(www.portaldoempreen-
dedor.gov.br). 

Em posse do documento 
emitido eletronicamente, 
o empreendedor é au-

Em posse do documento, o empreendedor é autorizado a 
iniciar as suas atividades de imediato.
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O PIB caiu 11,4 % na 
comparação com o 
segundo trimestre de 

2019. Ambas as taxas foram 
as quedas mais intensas 
da série, iniciada em 1996. 
No acumulado dos quatro 
trimestres terminados em 
junho, houve queda de 
2,2% em relação aos quatro 
trimestres imediatamente 
anteriores. Os dados foram 
divulgados ontem (1º) pelo 
IBGE.

No primeiro semestre de 
2020, o PIB caiu 5,9% em re-
lação a igual período de 2019. 
Nesta comparação, houve 
desempenho positivo para 
a Agropecuária (1,6%) e 
quedas na Indústria (-6,5%) 
e nos Serviços (-5,9%).

Em valores correntes, o 
PIB no segundo trimestre 
de 2020 totalizou R$ 1,653 
trilhão, sendo R$ 1,478 tri-
lhão em Valor Adicionado 
(VA) a preços básicos e R$ 
175,4 bilhões em Impostos 

O PIB do segundo trimestre foi afetado pelo auge das medidas de 
distanciamento social para controle da pandemia.
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Inflação pelo IPC-S 
encerra agosto 
com avanço 

O IPC-S de 31 de agosto de 
2020 subiu 0,53%, ficando 0,02 
ponto percentual (p.p) acima 
da taxa registrada na última 
divulgação. Com este resulta-
do, o indicador acumula alta 
de 1,58% no ano e 2,77% nos 
últimos 12 meses. Três das oito 
classes de despesa componen-
tes do índice registraram acrés-
cimo em suas taxas de variação. 
A maior contribuição partiu do 
grupo Educação, Leitura e Re-
creação (-0,47% para 0,05%). 
Nesta classe de despesa, cabe 
mencionar o comportamento 
do item passagem aérea, cuja 
taxa passou de -2,53% para 
1,88%. 

Também registraram acrésci-
mo em suas taxas de variação 
os grupos: Alimentação (0,72% 
para 0,81%) e Despesas Di-
versas (0,43% para 0,50%). 
Nessas classes de despesa, vale 
destacar o comportamento dos 
itens: óleos e gorduras (3,30% 
para 4,96%) e cigarros (0,51% 
para 1,06%). 

Em contrapartida, os grupos 
Habitação (0,62% para 0,54%), 
Vestuário (-0,20% para -0,45%), 
Transportes (0,83% para 0,80%), 
Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,55% para 0,53%) e Comu-
nicação (0,27% para 0,18%) 
apresentaram recuo em suas 
taxas de variação (AI/FGV). 

Isolamento social faz PIB recuar 
9,7% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) teve queda de 9,7% no segundo trimestre deste ano, na comparação com 
o trimestre anterior

representam 95% do PIB 
nacional. Já a agropecuá-
ria cresceu 0,4%, puxada, 
principalmente, pela pro-
dução de soja e café. “Esses 
resultados referem-se ao 
auge do isolamento social, 
quando diversas atividades 
econômicas foram parcial 
ou totalmente paralisadas 
para enfrentamento da 
pandemia”, disse, em nota, 
a coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebeca 
Palis.

Pelo lado da demanda, a 
maior queda foi no consumo 
das famílias (-12,5%), que 
representa 65% do PIB. “O 
consumo das famílias não 
caiu mais porque tivemos 
programas de apoio financei-
ro do governo. Isso injetou 
liquidez na economia. Tam-
bém houve um crescimento 
do crédito voltado às pessoas 
físicas, que compensou um 
pouco os efeitos negativos”, 
afirmou Rebeca (ABr).

sobre Produtos líquidos de 
Subsídios.

Segundo o IBGE, o PIB do 
segundo trimestre foi afeta-
do pelo auge das medidas de 
distanciamento social para 
controle da pandemia da Co-
vid-19, adotadas em vários 
pontos do país a partir de 
meados de março. O PIB está 
no mesmo patamar do final 

de 2009, quando ocorreu o 
auge dos impactos da crise 
global provocada pela onda 
de quebras na economia 
americana.

Segundo os dados, a retra-
ção da economia brasileira 
resulta das quedas históri-
cas de 12,3% na indústria 
e de 9,7% nos serviços. So-
mados, indústria e serviços 

Medidas que simplificam ambiente 
de negócios entraram em vigor

torizado a iniciar as suas 
atividades de imediato, mas 
fica ciente de que deve atuar 
de acordo com os requisitos 
legais que envolvem aspec-
tos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança 
pública e  uso e ocupação 
do solo, entre outros. 

O termo também deixa 
claro que o negócio pode 
ser fiscalizado pelo poder 
público, até mesmo se for 
instalado dentro da própria 
residência do empreende-

dor. Também começou a 
valer a Resolução nº 60 que 
regulamentou a criação de 
subcomitês estaduais para 
estimular e desenvolver 
ações voltadas à simplifi-
cação e desburocratização 
do registro e legalização 
de empresários e pessoas 
jurídicas nos estados e 
municípios. A coordena-
ção dos trabalhos caberá 
ao presidente da Junta 
Comercial do estado (AI.
Sebrae).
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

MARCELO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão instrutor de auto escola, nascido 
no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV-A 036,FLS.126-PARI/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e setenta (23/12/1970), residente e 
domiciliado Rua Imbaçal, 118, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Santino da Silva e de Maria Izaura da Silva. VALDENIRA MARIA DE 
SOUSA LACERDA, estado civil viúva, profissão doméstica, nascida em Mossoró, Es-
tado do Rio Grande do Norte, Mossoró, RN no dia dezenove de abril de mil novecentos 
e setenta e dois (19/04/1972), residente e domiciliada Rua Imbaçal, 118, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Luiz de Sousa e de Maria 
do Carmo de Sousa.

KAYAN LUAN MARTORANI, estado civil divorciado, profissão bancário, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e noven-
ta (17/07/1990), residente e domiciliado Rua Uacari, 248, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeferson Luiz Martorani e de Maria 
Sandra Cavalcante Martorani. NATHALY BARBOSA BALTAZAR DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/564.
FLS.019-SANTO AMARO/SP), Diadema, SP no dia treze de novembro de mil nove-
centos e noventa e quatro (13/11/1994), residente e domiciliada Rua Mickey, 56, casa 
02, Parque Dourado, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, 
filha de Emilson Baltazar da Silva e de Ana Paula Barbosa da Silva.

EDINALDO DOS SANTOS SOUSA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
Limoeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/015.FLS.105 RIBEIRÃO/PE), Limoeiro, PE 
no dia dois de abril de mil novecentos e setenta e sete (02/04/1977), residente e domi-
ciliado Rua Chamocos, 91, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Manoel de Sousa e de Josefa Gomes dos Santos Sousa. ERONICE JOSEFA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em João Alfredo, Estado de Per-
nambuco (CN:LV.A/013.FLS.222 JOÃO ALFREDO/PE), João Alfredo, PE no dia quator-
ze de outubro de mil novecentos e setenta e sete (14/10/1977), residente e domiciliada 
Rua Chamocos, 91, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino 
Marcolino de Souza e de Josefa Severina da Conceição.

MATHEUS RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido no Subdistrito 
Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/200.FLS.215-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de agosto de mil novecentos e noventa e seis (29/08/1996), residente e domicilia-
do Rua França Velho, 119, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Valeria Ribeiro Nelson. ANA LAISMEIRE PEREIRA BRITO, estado civil solteira, pro-
fissão atendente, nascida em Cedro, Estado do Ceará (CN:LV.A/002.FLS.139 IBICATU-
VARZEA ALEGRE/CE), Cedro, CE no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos 
e noventa e oito (31/12/1998), residente e domiciliada Rua França Velho, 119, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Tomaz Brito e de Francisca 
Audeliana Pereira.

IVANILDO SALUSTIANO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/051.FLS.031V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta (23/11/1980), residente e do-
miciliado Rua Professor Fonseca Lessa, 49, Parque Santa Madalena, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Garcia Salustiano de Sousa e de Severina Maria de Sousa. 
ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e sete (22/02/1977), residente e domiciliada Rua 23 de Novembro, 10, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Sombra de Oliveira e de Elizia Alves de 
Andrade.

LUCAS PELEGRI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Juquiá, neste Estado (CN:LV.A/040.FLS.275-JUQUIÁ/SP), Juquiá, SP no dia quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e oito (04/08/1998), residente e domiciliado Rua 
Jardim Tamoio, 616, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Moisés Eli Cunha de Oliveira e de Gilmara Pelegri de Oliveira. DANIELLE 
FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida 
em Americana, neste Estado (CN:LV.A/107.FLS.158 AMERICANA/SP), Americana, SP 
no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e seis (01/08/1996), residente e 
domiciliada Rua Jardim Tamoio, 616, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Mário Ferreira Silva e de Cicera Maria da Silva.

SERGIO LUIZ DA CUNHA, estado civil divorciado, profissão motorista de aplicativo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e três (29/01/1963), residente e domiciliado Rua Alberto Aparoti, 
28, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abilio 
Pereira da Cunha e de Rosa Aparecida Chico da Cunha. MIRIAM HELOISA LIMA, es-
tado civil divorciada, profissão do lar, nascida no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(24/11/1969), residente e domiciliada Rua Fascinação, 278, bloco 04, apartamento 34, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olavo Lima 
e de Percia Luiza Lima.

SELVINO LIMA NUNES, estado civil solteiro, profissão comerciário, nascido em Cruz 
Alta, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/046.FLS.099 CRUZ ALTA/RS), Cruz Alta, 
RS no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta e três (22/01/1973), resi-
dente e domiciliado Avenida Itaquera, 6565, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Garibaldi Nunes e de Sonilda Marlene Lima Nunes. MARLEIDE 
DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Ma-
caúbas, Estado da Bahia, Macaúbas, BA no dia primeiro de março de mil novecentos 
e oitenta e sete (01/03/1987), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 6565, casa 03, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Uilson Santos Conceição e de Maria 
Vitalina de Almeida Conceição.

DIVALDO PEREIRA DE MATOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista em 
telecomunicações, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/030.FLS.247-VILA MA-
TILDE/SP), São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(12/10/1983), residente e domiciliado Rua José Bauman, 151, bloco E, apartamento 02, 
Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Divaldo Pereira de Matos e de Iara 
Martins de Matos. DANIELE ALVES FERREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de gestão de políticas públicas, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/40.
FLS.08-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (22/09/1986), residente e domiciliada Rua José Bauman, 151, 
bloco E, apartamento 02, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gustavo 
Alves Ferreira e de Maria Josilma Alves Ferreira.

KAIQUE AMARAL CAMARA, estado civil solteiro, profissão estagiário, nascido no Sub-
distrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/318.FLS.201V JABAQUARA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (16/12/1997), 
residente e domiciliado Avenida Itaquera, 7291, bloco 01, apartamento 103, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Santos Camara e de Renata Amaral 
Pereira Camara. ESTEFANI CARVALHO BISPO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/381.FLS.047-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vin-
te e dois de agosto de dois mil (22/08/2000), residente e domiciliada Rua Gonçalo Te-
mudo, 153, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailson Ferreira 
Bispo e de Marcia Carlos Carvalho Bispo.

PÉRICLES PEDRO MOREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.147V-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(08/03/1989), residente e domiciliado Rua Mário Quarini, 75, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Manoel de Oliveira e de Maria 
Antonia Moreira de Oliveira. JULIANA LIMA, estado civil solteira, profissão fisioterapeu-
ta, nascida em Castelo do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/019.FLS.010-2º OFÍCIO DE 
CASTELO DO PIAUÍ/PI), Castelo do Piauí, PI no dia dez de maio de mil novecentos e 
noventa e dois (10/05/1992), residente e domiciliada Rua Diogo de Sousa, 432, casa 15, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Elizabete Lima.

BRUNO VINICIOS LORENA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/356.FLS.276-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e nove (17/10/1999), residente e 
domiciliado Rua Arno Nadel, 40, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Ferreira da Rocha Filho e de Fabiana Lorena Leal. KA-
ROLAYNE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/274.FLS.163V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de novembro de dois mil (18/11/2000), residente e domiciliada Rua Arno 
Nadel, 40, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ivanildo Soares da Silva e de Veronica Nunes de Souza.

ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão forneiro, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/59.FLS.275-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
abril de mil novecentos e oitenta e dois (21/04/1982), residente e domiciliado Rua Cha-
mocos, 03, casa A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Fer-
reira dos Santos e de Maria Aparecida Rocha Gomes dos Santos. MARIA CRISLAINE 
CARNEIRO, estado civil solteira, profissão técnica de hotelaria, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/101.FLS.300V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (09/02/1988), residente e domiciliada Rua Chamocos, 03, 
casa A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Jose Carneiro 
e de Maria Jose Carneiro.

CÉSAR AUGUSTO LIMA ALVES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de hotelaria, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/252.FLS.270V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de março de mil novecentos e noventa e seis (08/03/1996), residente 
e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 717, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Marcos Silva Alves e de Alessandra 
de Lima. HORTÊNCIA DE LIMA MONTEIRO, estado civil solteira, profissão recrea-
cionista, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/161.FLS.075V-2º SUBDIS-
TRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia trinta e um de agosto de dois 
mil (31/08/2000), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 717, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osivaldo dos Santos 
Monteiro e de Mariléia da Silva de Lima Monteiro.

SILVANO SOARES, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em Diamante 
do Norte, Estado do Paraná, Diamante do Norte, PR no dia vinte de abril de mil nove-
centos e oitenta e um (20/04/1981), residente e domiciliado Rua Edmundo de Paula 
Coelho, 430, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Soares e de 
Eunice do Carmo Oliveira Soares. MARCIA GUEDES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão promotora de vendas, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
quinze de março de mil novecentos e setenta e três (15/03/1973), residente e domicilia-
da Rua Edmundo de Paula Coelho, 430, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Guedes da Silva e de Maria de Lourdes Silva.

ROBERTO DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e quatro (06/12/1954), residente e domiciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 
13, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alicio dos Santos Silva e 
de Leonildes da Silva. ACACIA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
diarista, nascida em Aquidabã, Estado de Sergipe (CN:LV.A/092.FLS.062-7º OFÍCIO DE 
ARACAJU/SE), Aquidabã, SE no dia doze de março de mil novecentos e sessenta e três 
(12/03/1963), residente e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 13, A, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Conseuelo dos Santos.

CAIO CÉSAR DIAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (02/09/1988), residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 1162, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourisvaldo Leandro da Silva e de Ma-
ria Teodolina Teixeira Dias. TANIA CAROLINE PEREIRA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de limpeza, nascida neste Distrito (CN:LV.A/169.FLS.154-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(21/09/1992), residente e domiciliada Rua Malmequer-do campo, 1162, Gleba do Pês-
sego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Pereira e de Zilda Madalena Machado 
Pereira.

MARCELO DUMONT DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão professor, nasci-
do no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/032.FLS.016-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e oito 
(18/09/1978), residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfim, 463, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Felicio Dumont dos Santos e de Shirley Apare-
cida de Souza Mello dos Santos. NANASHARA MARSURA ABEL AMORIM, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/163.FLS.284-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (09/07/1986), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfim, 
463, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaias de Oliveira Amorim e 
de Jacimara Marsura Abel.

GILVANI SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante, nascido em 
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Bom Jesus da Lapa, BA no dia nove de junho 
de mil novecentos e oitenta e oito (09/06/1988), residente e domiciliado Rua Confissão, 
675, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Renan 
Santos da Silva e de Maria Aparecida Soares Santos da Silva. JUCICLEIDE DA SILVA 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em Santo An-
dré, neste Estado (CN:LV.A/092.FLS.083-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta (02/06/1980), residen-
te e domiciliada Rua Confissão, 675, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Alves de Oliveira e de Maria Perpétua da Silva Oliveira.

AROLDO MARCOS CASALI NETO, estado civil solteiro, profissão analista de aciona-
mento, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.167V-SAÚDE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(25/08/1993), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 521, apartamento 53-A, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aroldo Marcos 
Casali Junior e de Priscila Torolho Casali. VERÔNICA DE LIMA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.050 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e 
seis (07/08/1996), residente e domiciliada Rua Adaíra, 79, casa 03, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Valmir da Silva e de Simone Silva de Lima.

OSNI OLIVEIRA XAVIER DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de mano-
brista, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/12.FLS.194V-FER-
RAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia três de outubro de mil 
novecentos e oitenta (03/10/1980), residente e domiciliado Rua Facheiro Preto, 580, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio Oliveira Xavier da Silva 
e de Iracy Maria Xavier da Silva. ISVANI FRANCISCA MARINHO, estado civil soltei-
ra, profissão ajudante geral, nascida em São José dos Cordeiros, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/001.FLS.119-SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS/PB), São José dos Cordeiros, 
PB no dia doze de março de mil novecentos e setenta e seis (12/03/1976), residente e 
domiciliada Rua Facheiro Preto, 580, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Martinho José Marinho e de Francisca Josefa de Lima.

ADEILDO BALBINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão agente de proteção, 
nascido em Lageiro do Nicácio, Minador do Negrão, Estado de Alagoas, Minador do 
Negrão, AL no dia onze de julho de mil novecentos e sessenta e nove (11/07/1969), 
residente e domiciliado Rua Gaspar Gutierres, 223, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Zacarias da Silva Neto e de Maria Santina 
Balbino da Silva. LEONY PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão profes-
sora, nascida em Guanhães, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/026.FLS.190 GUA-
NHÃES/MG), Guanhães, MG no dia dezenove de outubro de mil novecentos e setenta 
e dois (19/10/1972), residente e domiciliada Rua Gaspar Gutierres, 223, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose do Socorro Pereira e de 
Marlene da Silva Pereira.

CARLOS ROBERTO OLIVARES HONORATO, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/368.FLS.002V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de março de dois mil (02/03/2000), residente e domiciliado 
Rua Antônio Gandini, 798, apartamento 13-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Carlos Roberto Honorato e de Patricia Olivares Cornejo Honorato. INGRID PEREIRA 
MARINHO DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de backoffice, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/326.FLS.166-BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de outubro de dois mil (13/10/2000), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 731, 
apartamento 41-C, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cloves Fonseca da Silva e de 
Kely Cristina Pereira Marinho.

MÁRIO JOSÉ SILVA DE PAULA, estado civil divorciado, profissão bancário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos 
e sessenta e seis (24/04/1966), residente e domiciliado Rua Rolando Mário Ramacciotti, 
120, casa 09, bloco E, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Geraldo de Paula e de Apparecida Ivoneti Silva Paula. ABIGAIL MARIA DE LIMA, es-
tado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia treze de outubro de mil novecentos e sessenta e três (13/10/1963), residente e 
domiciliada Rua Rolando Mário Ramacciotti, 120, casa 09, bloco E, Fazenda Aricandu-
va, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Alfredo de Lima e de Josefa Maria 
Bezerra de Lima.

MICHAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido 
em Ipiaú, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.220V JAPUMIRIM-ITAJIBÁ/BA), Ipiaú, BA 
no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e seis (19/06/1996), residente 
e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 900, casa 61, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Francisco de Oliveira e de Eloneide da Silva Ferreira. 
ARIANE DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em Ma-
ceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/389.FLS.080V ITAQUERA/SP), Maceió, AL no dia 
primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e três (01/10/1993), residente e domi-
ciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 900, casa 61, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Juliene da Conceição.

MARCELO EDUARDO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão polidor senior, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/001.FLS.152-SANTA CECÍLIA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e setenta e um (05/09/1971), residente 
e domiciliado Rua Guanambi, 39, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Maria das Graças Ferreira. ROMILDA DA GRAÇA BERTOLINO, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e sessenta e quatro (22/08/1964), 
residente e domiciliada Rua Guanambi, 39, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Casimiro Bertolino e de Adelina das Dores Bertolino.

RAUL DA COSTA SILVA, estado civil solteiro, profissão policial militar, nascido no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.017-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa (04/08/1990), residente e domiciliado 
Rua Trevo do Mato, 191, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abdias 
Joaquim da Silva e de Enedina da Costa Silva. MARIANA LOESCH SOUZA, estado civil 
solteira, profissão bancária, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/088.
FLS.041 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e no-
venta e três (21/07/1993), residente e domiciliada Rua Trevo do Mato, 191, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos da Conceição Souza e de Joice Loesch.

ELVIS MAGALHÃES CYBIS, estado civil solteiro, profissão manobrista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/139.FLS.001V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e seis (21/07/1986), residente e domici-
liado Rua Daniel Mongolo, 218, apartamento 41-A, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario dos Santos Cybis e de Josefa Concei-
ção Magalhães Cybis. ROSIANE DIAS VITORINO, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia três de agosto de mil 
novecentos e noventa e dois (03/08/1992), residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 
218, apartamento 41-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Naido Vitorino e de Valeria Dias da Silva.

MURILO FERNANDES DE OLIVEIRA PIMENTA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido neste Distrito (CN:LV-A-302,FLS.088V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (16/02/1998), residente 
e domiciliado Rua Renzo Baldini, 376, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alexandre Rogério Wanderley Pimenta e de Angela Cristina Fernan-
des de Oliveira. REBEKAH APARECIDA BALDUINO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão teleatendente, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV-A 109,FLS.
294V-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e oito de abril de mil 
novecentos e noventa e oito (28/04/1998), residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 
376, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Donizeti 
Paulino de Souza e de Rosana Aparecida Balduino.

WILLIAM ROGOZA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão mecânico automotivo, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/124.FLS.112-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e oito (30/04/1998), residente e domiciliado 
Rua José Lopes de Lima, 254, Centro, Embu-Guaçu, neste Estado, Embu-Guaçu, SP, filho 
de William Rogoza e de Valdineia Mendes Rogoza. TAMIRES DE ALMEIDA MORYAMA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/390.
FLS.091 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de dois mil e um 
(31/01/2001), residente e domiciliada Rua Baixada Santista, 393, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sérgio Takao Moryama e de Aparecida Teixeira de Almeida Moryama.

JOÃO VITOR DA SILVA GENARI, estado civil solteiro, profissão consultor de qualidade, 
nascido em Campinas, Estado de São Paulo (CN:LV.A/414.FLS.046-2º SUBDISTRITO 
DE CAMPINAS/SP), Campinas, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e 
noventa e nove (18/12/1999), residente e domiciliado Rua Olegário Victor, 122, Cidade 
Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Oséias Genari e de Edinalva Gomes 
da Silva Genari. STEFFANI COELHO DA SILVA, estado civil solteira, profissão analis-
ta de recursos humanos, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/500.FLS.270 SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e 
noventa e oito (01/10/1998), residente e domiciliada Rua Neve da Bahia, 58, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Ferreira da 
Silva e de Patricia Rodrigues Coelho.

KAIQUE DE MATOS COSTA, estado civil solteiro, profissão técnico em informática, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/269.FLS.155V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (05/01/1997), residente e domici-
liado Rua Joapitanga, 466, bloco 10, apartamento 41, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rosenilton da Costa Reis e de Maria Naria de Matos. ALINE 
DA SILVA BARBETTA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/144.FLS.093V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa e sete (15/08/1997), 
residente e domiciliada Rua Boipevaçu, 81, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Barbetta e de Maria do Socorro da Silva Barbetta.

JONATAS VASQUES DA SILVA BORGES, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/320.FLS.050V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de setembro de mil novecentos e noventa e oito (10/09/1998), residente e domicilia-
do Rua São José do Peixe, 58, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Vilson Guerra Borges e de Ana Paula Vasques da Silva. KARINE DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão monitora de transporte escolar, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/388.FLS.254V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
dezembro de dois mil (27/12/2000), residente e domiciliada Rua José Vieira Guimarães, 
312, casa 03, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edivaldo 
dos Santos e de Adriana Claudino dos Santos.

BRUNO FERREIRA GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enferma-
gem, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.138-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (30/09/1988), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 456, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Ribeiro Guimarães e de Antonia Ferreira 
Lima. VAGNER DE SOUZA DIAS, estado civil solteiro, profissão engenheiro mecânico, 
nascido em Serra Negra, neste Estado (CN:LV.A/026.FLS.030 SERRA NEGRA/SP), 
Serra Negra, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/09/1986), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 456, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira Dias e de Shirley Aparecida Pinheiro 
de Souza.

ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV.A/057.FLS.154V-IGUAÍ/BA), Iguaí, BA no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (12/02/1986), residente e domiciliado Rua 
Cariri Velho, 120, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Domin-
gos Pereira e de Antônia Alves dos Santos Pereira. IVALÂNDIA DE SOUSA CARDO-
SO, estado civil solteira, profissão auxiliar geral, nascida em Ibicaraí, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/018.FLS.046-SANTA CRUZ DA VITÓRIA/BA), Ibicaraí, BA no dia vinte e oito 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (28/06/1987), residente e domiciliada Rua 
Cariri Velho, 120, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adeilton Cardo-
so e de Zizélia Pereira de Sousa.

BRUNO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Suzano, Estado de São Paulo (CN:LV.A/48.FLS.132-FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP), Suzano, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(15/01/1989), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 19, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Pereira da Silva e de Ma-
ria Lucia da Silva Pereira. JACIANE SANTOS LOPES, estado civil solteira, profissão 
design de moda, nascida no Subdistrito da Vitória, Estado da Bahia (CN:LV.A/313.
FLS.231-VITÓRIA/BA), Salvador, BA no dia seis de maio de mil novecentos e noventa 
e um (06/05/1991), residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 19, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Luis de Jesus Lopes 
e de Silvia Maria dos Santos.

NEILDO SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/146.FLS.113-1º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, 
BA no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (24/12/1989), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2850, casa 48, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de João Pereira Santos e de Edinilza Alves da Silva. KELIANE FERREIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Uruçuca, Es-
tado da Bahia (CN:LV.A/066.FLS.153 URUÇUCA/BA), Uruçuca, BA no dia vinte e cinco 
de abril de mil novecentos e noventa e cinco (25/04/1995), residente e domiciliada Rua 
Victório Santim, 2850, casa 48, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Guilherme Ribeiro 
dos Santos e de Maria Laurinda Dantas Ferreira.

JACKSON FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/13.FLS.274-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
setembro de mil novecentos e setenta e sete (04/09/1977), residente e domiciliado Rua 
Jaguarundi, 101, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Ferreira de Souza e de Jerusa Silva de Souza. SIMONE SOARES DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/14.FLS.254 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de se-
tembro de mil novecentos e setenta e oito (27/09/1978), residente e domiciliada Rua 
Jaguarundi, 101, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Soares da Silva e de Lumênia Aparecida Soares da Silva.

LEANDRO AMARAL DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.194V ITAQUAQUECETUBA/SP), Ita-
quaquecetuba, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e oito 
(28/12/1998), residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 66, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Silva de Araujo e de Sandra Apolinaria Ama-
ral. JULIANA PINTO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
São José dos Campos, neste Estado (CN:LV.A/023.FLS.299V EUGÊNIO DE MELO-
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), São José dos Campos, SP no dia vinte e três de janeiro 
de dois mil (23/01/2000), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 66, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Aparecido de Souza e de 
Simone Pinto Justino de Souza.

EDICARLOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.278V-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(30/06/1982), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1255, bloco 09, apar-
tamento 04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Gomes da Silva e de 
Maria de Lourdes da Conceição da Silva. BRUNA APARECIDA RODRIGUES, estado 
civil divorciada, profissão professora, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, 
São Caetano do Sul, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(01/02/1989), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1255, bloco 09, aparta-
mento 04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Rodrigues e de Isabel 
Cristina Schiavinato Rodrigues.

GUILHERME DA SILVA MOURA, estado civil solteiro, profissão operador de supermer-
cado, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/402.FLS.090V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de setembro de dois mil e um (20/09/2001), residente e domici-
liado Rua Francisco Albani, 964, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Lacerda Moura e de Juliana Au-
gusta da Silva. THAMIRES MARQUES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/579.FLS.111-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de dois mil e um (01/07/2001), 
residente e domiciliada Rua Arturo Vital, 180, bloco A, apartamento 23, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Diogo Marcos de Almeida 
e de Alessandra Marques da Silva.

GIMICARTO RODRIGUES MACIEL JUNIOR, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/260.FLS.165V LAPA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e oito (28/03/1998), 
residente e domiciliado Rua Gaspar Gutierres, 214, casa 02, Jardim Nossa Senho-
ra do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gimicarto Rodrigues Maciel e 
de Maria José Gomes Barbosa. MAYARA BARBOSA DA SILVA FERNANDES DE 
BARROS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida no Subdistrito Liber-
dade, nesta Capital (CN:LV.A/254.FLS.160-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (18/02/1998), residente e 
domiciliada Rua Gaspar Gutierres, 214, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Luiz de Barros e de Marineide Bar-
bosa da Silva.

HUGO ALEXANDRE SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de setembro de mil nove-
centos e setenta e três (03/09/1973), residente e domiciliado Rua Xavier Palmerim, 166, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Quiteria 
Alexandre Silva. ALESSANDRA DA SILVA CARDOSO, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/019.FLS.254V-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e 
setenta e nove (12/12/1979), residente e domiciliada Rua Xavier Palmerim, 166, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Cardoso e de 
Maria Aparecida da Silva Cardoso.

BRUNO JUVENCIO ALEXANDRINO RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de logística, nascido neste Distrito (CN:LV.A/226.FLS.153 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de junho de mil novecentos e noventa e cinco (07/06/1995), residente e 
domiciliado Rua Sal da Terra, 176, bloco 06, apartamento 41, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Alexandrino Ribeiro e de Marli 
Juvencio Alexandrino Ribeiro. SUELLEN DE SOUZA DA SILVA MATIAS, estado civil 
divorciada, profissão agente de hospitalidade, nascida em Garça, neste Estado, Garça, 
SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa e sete (13/03/1997), residente 
e domiciliada Rua Sal da Terra, 176, bloco 06, apartamento 41, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudinei Silva Matias e de Valéria 
de Souza da Silva.

EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão funcionário público 
estadual, nascido em São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, São Louren-
ço da Mata, PE no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e sessenta e quatro 
(22/05/1964), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 204, apartamento 92, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademario José dos Santos e de Judite Trajano da Silva 
Santos. JANAINA ARAGÃO PETRONI, estado civil divorciada, profissão auxiliar de en-
fermagem, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro 
de maio de mil novecentos e setenta e três (04/05/1973), residente e domiciliada Rua 
Fontoura Xavier, 204, apartamento 92, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alvaro 
Rodrigues Petroni e de Terezinha Aragão Petroni.

DOUGLAS RODRIGUES ROCHA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produ-
ção, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.235-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa 
(26/09/1990), residente e domiciliado Rua Campo Florido, 159, Jardim São Gabriel, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Tercia Rodrigues Rocha. CINTHYA CARVA-
LHO CABRAL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Belenzi-
nho, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.133 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (19/12/1988), residente 
e domiciliada Rua Guirá, 254, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Batista Dominice Cabral e de Valdete Aparecida Car-
valho Silva.
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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Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que
se realizará no dia 23/09/2020, às 10hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, São Paulo - SP,
no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., com
a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de
2019; b) tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remunera-
ção anual global dos administradores; e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                                       (28/08, 01 e 02/09)

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 14 de setembro de 2020, às 09:00
horas, na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor
TPE, Edifício Iguatemi Office Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações
Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; b) Consolidação do Estatuto; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
28 de agosto de 2020. Flavio José Martins.                                 (28/08, 01 e 02/09)

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVROS
Moriah Participações S.A., CNPJ/ME 17.596.071/0001-00, NIRE 35300449495, Avenida Doutor 
Cardoso de Melo, nº 878, Andar 2 Conjunto 22, Vila Olimpia, CEP 04.548-003 - São Paulo/SP. Comu-
nica o Extravio dos seguintes Livros: 1) Livro - Registro de Ações Nominativas, nº 35553, 2) Li-
vro - Registro de Atas das Assembleias Gerais, nº 35564, 3) Livro - Registro de Atas das Reuni-
ões da Diretoria,  nº 35552, 4)  Livro - Registro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, nº 35551, 
5 ) Livro - Registro de Presença dos Acionistas, nº 35549, 6) Livro - Registro de Transferência 
de Ações Nominativas, nº 35545. Delegacia eletrônica, Boletim nº: 1252437/2020 em 31/08/2020.

A importância 
dos processos de 

aprendizagem nos chatbots

O chatbot é uma 
ferramenta que pode 
integrar processos 
de automação, 
Inteligência 
Artificial e machine 
learning

Cada vez mais empre-
sas utilizam chatbots 
em alguma fase do 

seu processo de atendi-
mento. Entretanto, uma 
boa solução de chatbot 
envolve muito mais do que 
a simples automatização de 
respostas. As etapas princi-
pais dessa ferramenta são: 
setup e instalação, aprendi-
zagem básica e ativação de 
operação, além de processo 
contínuo de aprendizagem e 
aperfeiçoamento. É neces-
sário analisar, em primeiro 
lugar, a aplicabilidade da 
solução e definir em quais 
canais a solução atuará. 

Também é preciso defi-
nir o nível de interação do 
chatbot com o consumidor, 
pois isso determinará o grau 
de aprendizagem neces-
sário utilizando técnicas e 
ferramentas de machine 
learning e IA. Outro ponto 
muito importante são as 
integrações que um chatbot 
pode ter com sistemas de 
retaguarda e de apoio, como 
CRMs, ERPs e até mesmo 
com as redes sociais de uma 
empresa. 

Sem dúvida alguma, o 
nível de interação que um 
chatbot pode atingir é de-
terminante de seu sucesso. 
Quanto mais próximo esti-
ver da linguagem humana, 
quanto mais “preparado” 
para perguntas complexas 
e possibilidades de res-
postas efetivas, maior será 
sua efetividade e geração 
de resultados perceptivos. 
Esse nível é determinado 
pelas ferramentas e técnicas 
utilizadas e pelo tempo de 
experimentação e preparo. 

A complexidade se dá pelo 
aprendizado específico em 
relação à sua aplicabilida-
de: segmento de negócio, 
linguagem e semânticas. 
Quando se trata de intera-
ção humana, não existe uma 
fórmula ou receita pronta, 
mas sim a dosagem certa de 
aplicabilidade de cada área, 
dependendo do nível a ser 
atingido.

As aplicações mais co-
muns e largamente já em 
utilização são os chamados 
chats de websites, nos quais 
se tem uma gama de pergun-
tas e respostas usualmente 
realizadas. No entanto, um 
bot pode ser utilizado em 
toda e qualquer área onde se 
tenha interação entre duas 
ou mais partes, não somente 
para compartilhamento, 
mas também para iniciar ou 

continuar processos subse-
quentes e predeterminados. 

Exemplos de uso nesses 
casos incluem iniciar auto-
maticamente a abertura de 
chamado para a execução 
de ordem de manutenção 
específica numa rede de 
distribuição elétrica a partir 
de chamada/reclamação de 
falta de energia em determi-
nado local, seja por e-mail, 
telefone ou até mesmo por 
redes sociais. 

Tratar a utilização de 
chatbots como uma simples 
instalação de ferramen-
tas tecnológicas sem ter 
um processo de análise, 
tratativa e evolução da 
plataforma é o maior erro 
a ser cometido na imple-
mentação dessa tecnologia. 
Sem manutenção e evolução 
contínua, a tendência é que 
as ferramentas entrem em 
ociosidade e, consequente-
mente, em desuso. 

É necessário ter em men-
te que uma ferramenta de 
chatbot tem um processo 
longo, que se inicia na sua 
instalação, ativação e utili-
zação a partir de um nível 
aceitável de operabilidade, e 
continua com o aprendizado 
para aumentar exponen-
cialmente sua efetividade 
de utilização. É importante 
salientar que a tendência 
é a evolução contínua das 
plataformas cognitivas e 
análises comportamentais 
para a automatização de 
tomadas de decisão e pro-
cessos subsequentes. 

As ferramentas e algorit-
mos de machine learning 
estão evoluindo a passos 
largos para que se tenha 
a interação automatizada 
cada vez mais próxima da 
interação entre pessoas, 
mas trazendo a essência 
humana para a equação. 
Esse é sem dúvida o maior 
desafio e seguramente onde 
se têm os maiores esforços 
de desenvolvimento e aper-
feiçoamento. 

Áreas médicas, por exem-
plo, demonstram atualmen-
te grande potencial de de-
senvolvimento e aplicação. 
Nelas já é possível utilizar 
bots para atendimento não 
emergencial, direcionando 
pacientes para especiali-
dades numa unidade de 
pronto-atendimento. Essa 
tecnologia pode chegar, 
em breve, ao nível de diag-
nóstico e a qualquer ação 
subsequente, tais como 
medicação, internação ime-
diata, solicitação urgente de 
atendimento e amparo etc. 

Já existem desenvolvi-
mentos e aplicações nessa 
linha em experimento con-
trolado em alguns lugares 
do mundo.

(*) - É head de Digital Business 
da Cognizant no Brasil 

(www.cognizant.com.br).

Eduardo Guerreiro (*)

EDITAL DE INTERDIÇÃO. Processo Digital nº: 1003392-55.2019.8.26.0004. Classe – Assunto:
Interdição - Nomeação. Requerente: Márcia Regina Lopes e outros. Requerido: Maria de
Lourdes Lopes. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES LOPES, REQUERIDO POR MÁRCIA REGINA LOPES
E OUTROS - PROCESSO Nº1003392-55.2019.8.26.0004. A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Betina Rizzato Lara, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 14/08/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DE LOURDES LOPES,
RG 2.983.392-9 SSP/SP, CPF 161.017.998-67, em decorrência do Mal de Alzheimer (CID-10: F00.9),
declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeados como
CURADORES, em caráter DEFINITIVO, os senhores MÁRCIA REGINA LOPES, RG 9.494.147-6
SSP/SP, CPF 067.901.548-50, WALMIR LOPES, RG 9.494.148-8 SSP/SP, CPF 037.042.968-05,
FERNANDO LOPES, RG 9.359.608-X SSP/SP, CPF 900.446.818-87. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2020.

Aumento nas 
contas de 
energia leva a 
corrida para 
energia solar

Os aumentos constantes 
na conta de energia elétrica 
têm gerado uma corrida 
em busca de alternativas 
para baratear custos, prin-
cipalmente para grandes 
empresas. Para se ter uma 
ideia, só este ano o reajuste 
da tarifa de energia elétri-
ca será de 2,4%, além do 
repasse que deve ocorrer 
em 2021 pela chamada 
“conta-covid”, um pacote 
de socorro emergencial ao 
setor elétrico. 

Dessa forma, empresas do 
setor de energia solar estão 
tendo uma alta procura  
“Mesmo em tempos de pan-
demia do novo Coronavírus, 
conseguimos ingressar em 
novos projetos e estabelecer 
uma meta do faturamento 
adequada” relata Gabriel 
Guimarães, diretor da Solar-
Volt Energia. Para este ano, 
ele prevê um faturamento de 
R$62 milhões, 30% a mais 
que 2019. 

Entre os novos projetos 
atendidos, Gabriel cita o 
novo centro de distribuição 
da Tambasa em Montes 
Claros/MG; colégios, como o 
Santa Dorotéia; a Laticínios 
Curral de Minas, entre di-
versas outras. “Todos esses 
clientes estão em busca de 
custos operacionais mais 
baixos, a fim de garantir a 
saúde de seus negócios”, 
destaca o diretor.

Segundo ele, a partir de 
uma conta de R$250 já é 
possível instalar um painel 
solar e ter uma redução de 
50% a 95% nas despesas de 
luz. Deve-se lembrar que, 
além de reduzir a conta 
de eletricidade, também 
é uma fonte renovável de 
energia e não poluente. 
“É um mercado bastante 
promissor e com um custo 
de manutenção baixíssimo” 
complementa. Fonte e mais 
informações (www.solarvol-
tenergia.com.br).

A decisão do governo 
federal de incluir diversos 
equipamentos de energia 
solar em uma lista de bens 
de capital cujos impostos 
de importação estão zera-
dos até o final de 2021 é 
um avanço para o desen-
volvimento do País e deve 
baratear os custos dos 
sistemas fotovoltaicos para 
o consumidor brasileiro. 
A avaliação é de Cláudio 
Fetter, acionista da Win 
Energias Renováveis, dis-
tribuidora de equipamen-
tos para geração solar. 

Segundo o executivo, a 
medida pode trazer uma 
queda entre 10% e 15% 
no valor dos equipamentos 
comercializados no Brasil. 
“Com a nova isenção no 
imposto de importação 
desses produtos, a fonte 
solar torna-se ainda mais 
competitiva no país e cru-
cial neste momento de pan-
demia, já que ajuda a aliviar 
o orçamento das famílias 
com um queda significativa 
na conta, além de beneficiar 
a redução de gastos de 
empresas, propriedades 
rurais e do próprio poder 
público”, comenta.    

A Camex, do Ministério da 
Economia, adicionou à lista 

A Camex adicionou à lista dos chamados “ex-tarifários” 
uma dezena de módulos fotovoltaicos para energia solar.
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Sim, essa etapa é decisi-
va na continuidade dos 
negócios, com reflexos 

para influenciar na sobrevi-
vência da própria corpora-
ção. Se bem conduzida, a 
sucessão trará muitos be-
nefícios e desdobramentos 
importantes, assegurando 
que a companhia continue 
saudável e o patrimônio 
individual seja preservado.

É preciso lembrar: em caso 
de problemas financeiros - 
com a consequente entrada 
em cena de credores - é 
grande o risco de que uma 
parte da herança transferida 
aos herdeiros possa ser di-
lapidada, tudo por causa do 
obrigatório pagamento de 
dívidas. Para que a condução 
dos negócios familiares seja 
conduzida com normalidade 
e as posses sejam garantidas, 
acompanhe as orientações 
de Morgana Borssuk, sócia 
do escritório Borssuk & Mar-
cos Advocacia, em Curitiba:
 1) A transferência de pa-

trimônio aos legatários 
exige uma cultura de 
sucessão dentro da 
organização. Ou seja, o 

Assuma as responsabilidades sem traumas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 050/2020; Processo 
n.º 076/2020; Objeto: Registro de Preços para aquisição de insumos de saúde 
necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, com 
entregas parceladas pelo período de 06 meses - Entrega das Propostas: a 
partir de 02/09/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/ - Abertura das Propostas: 09/09/2020 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 e Compras.

Ser dono do negócio não significa 
ter acesso indiscriminado ao caixa
A divisão de bens particulares e ativos empresariais entre herdeiros de uma mesma família exige cuidados

profissional, tem con-
dições de assumir se-
tores importantes da 
corporação. Esse fato 
emerge como uma se-
gurança natural, mas 
não quer dizer que 
profissionais compe-
tentes no mercado de-
vam ser descartados. 
Não deixa de ser um 
caminho para arejar 
planejamentos e novas 
estratégias.   

 5) Ser dono do negócio 
não significa ter acesso 
indiscriminado ao cai-
xa. Por isso, é funda-
mental definir um valor 
como salário ou pró-la-
bore. Trata-se de uma 
forma de não misturar 
interesses particulares 
com os associados à 
condução dos rumos 
da empresa. Isso evita 
o aparecimento de 
dívidas e confusões 
desnecessárias sobre 
a administração.

Fonte e mais informa-
ções: (www.borssukemar-
cos.com.br).

fundador deve treinar 
as novas gerações para 
se familiarizarem com 
os negócios. Assim, 
eles podem assumir 
gradativamente todas 
as responsabilidades, 
sem traumas.

 2) Quando se percebe o 
desinteresse do fami-
liar, o que fazer? Uma 
das soluções é encon-
trar um sócio que este-
ja disposto e apto para 
assumir o negócio. É 
uma maneira de garan-
tir o futuro financeiro 

daquele membro que 
não quer contato com 
os empreendimentos.

 3) Dentro de um ambien-
te de confiança entre 
as partes, por causa 
dos laços familiares, 
a tomada de decisões 
tende a ser mais rá-
pida, definindo com 
segurança como será 
a nova cara da compa-
nhia. Use isso em favor 
de todos e do próprio 
negócio.

 4) Toda a família, com 
a devida qualificação 

Energia solar pode ficar mais barata 
com medida de isenção tributária

dos chamados “ex-tarifários” 
uma dezena de módulos 
fotovoltaicos para energia 
solar, além de inversores 
e outros acessórios, como 
componentes dos chamados 
“trackers”, que permitem 
que os painéis de uma usina 
acompanhem o movimento 
do sol ao longo do dia para 
maximizar a produção. A 
medida impacta um conjunto 
de mais de 100 equipamentos 
fotovoltaicos, incluindo mo-
delos específicos de módulos, 
inversores, rastreadores so-
lares para usinas de grande 
porte e motobombas solares 
para bombeamento de água 
e irrigação.

Para o caso dos módulos 
fotovoltaicos, a isenção do 

imposto de importação 
reduz a tributação em 12% 
e, para inversores, diminui 
em 14%. O prazo de vigência 
da nova medida é de agosto 
de 2020 até o final de 2021. 
“Trata-se de um importante 
incentivo aos projetos de 
energia solar no país que 
beneficia toda a cadeia do 
setor. A tecnologia fotovol-
taica é estratégica ao Brasil, 
sobretudo na retomada eco-
nômica do pós-pandemia, 
à medida que está inserida 
em um segmento com alto 
potencial de geração de 
emprego e renda, além de 
contribuir com o desenvol-
vimento sustentável da na-
ção”, conclui Fetter. Fonte: 
(www.win.com.br).

Análise encomendada pela Associação Bra-
sileira da Indústria de Chocolates, Amendoim 
e Balas (Abicab) ao Instituto Kantar, sobre o 
consumo de chocolates no 1º semestre de 2020, 
indicou que a categoria manteve o patamar de 
penetração nos lares brasileiros, mesmo durante 
a pandemia. O total de lares com consumo de 
chocolate ficou em 73% no 1º semestre, mesmo 
índice alcançado no mesmo período de 2019. 

O volume médio de chocolate consumido por 
lar foi de 3,8 kg, retração de 11,8% na comparação 
com o 1º semestre do ano anterior, atribuída à 
queda geral do consumo fora do lar. A quantida-
de de vezes em que o consumidor foi ao ponto 
de venda para comprar chocolate no semestre 
não apresentou alteração, ficando em 4,4 ve-
zes. “Apesar da retração no volume, esperada 
em função do cenário, o hábito de consumo se 
mantém, o que é importante para a retomada”, 
diz o presidente da Abicab, Ubiracy Fonsêca. 

As indústrias se ajustaram à demanda e produ-
ziram menos no semestre. A produção foi de 216 
mil toneladas, 22% menor em relação ao mesmo 
período de 2019. Em relação aos canais de com-
pra, análise da Kantar indica que o autosserviço 
(mercado), que representou 36,6% do volume 
no semestre, ganhou 3,3 milhões de novos lares, 
indicando mudança para um modelo de compra 
de abastecimento. O crescimento neste canal 
foi puxado especialmente pelo pequeno varejo. 

O consumo do produto no 1º semestre esteve 
concentrado na Classe AB (30%), shopper acima de 
40 anos (63%) e em lares com filhos (monoparentais 
28% e casais com crianças ou pré-adolescentes com 
38%). “As embalagens maiores são privilegiadas 
nesse contexto, pois o perfil de público atual busca 
os produtos que favorecem as situações de compar-
tilhamento, o que difere da situação pré-pandemia, 
em que o consumo fora de casa favorecia as porções 
individuais”, explica Fonsêca (AI/Abicab).

Chocolate mantém penetração 
em 73% dos lares brasileiros na pandemia
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Matéria de capa

“Investir em 
estratégias de 
marketing de 

incentivo tem sido 
uma alternativa 
para estimular 

o senso de 
pertencimento dos 

funcionários e, 
consequentemente, 

impulsionar os 
resultados.

São Paulo, quarta-feira, 02 de setembro de 20206

Além da gestão de recursos, que acabaram fi-
cando mais enxutos para o equilíbrio no fluxo 
de caixa, as lideranças também precisam estar 

atentas às novas necessidades de seu time, parte fun-
damental da engrenagem dos negócios. Com rotinas 
bruscamente modificadas, a mudança às pressas para 
o modelo de trabalho remoto e as inúmeras incertezas, 
manter o bem-estar e engajamento dos colaboradores 
tem sido um desafio constante. 

Por sorte, investir em estratégias de marketing de 
incentivo tem sido uma alternativa para estimular o 
senso de pertencimento dos funcionários e, consequen-
temente, impulsionar os resultados. Por isso, Rodolfo 
Carvalho, CEO da Incentivar.io, primeiro software de 
marketing de incentivo da América Latina, reuniu 
algumas dicas para sanar possíveis dúvidas sobre o 
que é essa prática e como ela pode dar o "gás" que as 
empresas precisam para recuperar o tempo perdido. 
Confira! 

Entenda o que é o marketing de incentivo: 
antes de mais nada, é preciso ter um entendimento 
claro do que é, de fato, essa prática. De uma maneira 
mais simplificada, podemos afirmar que campanhas de 
incentivo são maneiras de reter, engajar e estimular 
o público interno de uma companhia. Para isso, são 
realizados um conjunto de ações e campanhas em que 
são estipulados objetivos e bonificações personalizadas; 

Entenda as suas opções: agora que você já sabe 
para que serve o marketing de incentivo, está na hora 
de entender as opções de dinâmicas que podem ser 

Prestes a completar seis meses de distanciamento social e medidas restritivas, a pandemia da Covid-19 trouxe impactos que vão muito além 
da crise sanitária. Diante de um dos piores colapsos econômicos desde a Grande Depressão (1929-1930), o cenário 

é particularmente preocupante para pequenos e médios empresários brasileiros. 

rEcupErAr o tEMpo pErdIdo

Pixabay

Por isso, é interessante entender o que realmente 
"brilha os olhos" dos colaboradores. Será que não vale 
investir um pouco mais em experiências como cursos, 
jantares para dois ou, quem sabe, um dia de folga? 
Aqui, vale tudo para reconquistar o time; 

Estipule prazos: mais do que estabelecer as me-
tas que cada equipe e/ou colaborador precisa bater, 
é necessário estipular um prazo condizente com as 
demandas, para que cada um tenha tempo hábil de 
se reorganizar e encontrar estratégias mais assertivas 
para alcançar seus objetivos; 

Menos é mais: a empolgação para criar uma cam-
panha que realmente chame a atenção é necessária, 
mas é preciso ter parcimônia e evitar planos e metas 
mirabolantes. Isso porque quanto mais complicada for 
a dinâmica, é natural que, aos poucos, os participantes 
desanimem e desistam 
no meio do caminho. 
Para evitar o problema, 
crie campanhas claras, 
descomplicadas e que 
tragam chances reais; 

Seja estratégico: da 
mesma maneira que 
você precisa traçar pla-
nos e cronogramas para 
conquistar e fidelizar 
consumidores, estratégia 
e organização também 
são necessárias para o 
público interno. Por isso, 
atente-se à comunicação 
e promoção da campanha 
para garantir uma adesão maior!; 

use a tecnologia a seu favor: caso ainda esteja 
perdido ou realmente não tenha tempo para criar 
uma estratégia do zero, a internet pode ser uma boa 
ferramenta para dar "aquela luz". Use o recurso para 
buscar campanhas mais simples e templates prontos 
para usar como inspiração. 

Outra maneira bacana de usar a tecnologia a seu 
favor é a utilização de softwares de incentivo, como 
o da Incentivar.io , que liberou gratuitamente sua 
ferramenta para empresas com até 100 funcionários, 
na campanha "Vamos Incentivar". 

Por meio da plataforma, é possível ter acesso a to-
das as mecânicas do software, como site e aplicativos 
personalizados, painéis gráficos para que os gestores 
possam acompanhar a evolução das metas, além de 
contar com a ajuda de especialistas para garantir o 
sucesso da campanha. 

Fonte e mais informações: (https://incentivar.io/pt/).
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adotadas. Além do clássico ranking, que estimula uma 
competição (saudável, claro!), também há a possibi-
lidade de criar mecânicas no estilo "Bateu, ganhou". 

Essa alternativa é muito interessante, pois aqui você 
consegue engajar ainda mais, uma vez que o funcionário 
sabe que a conquista depende única e exclusivamente 
dele. Mas, atenção! As metas individuais devem ser 
realistas, caso contrário, o colaborador pode se sen-
tir frustrado e o efeito ser o oposto do esperado nos 
resultados. 

Seja criativo: após definida a mecânica, está na hora 
de pensar na premiação. Existe uma falsa crença de 
que bonificar os funcionários se restringe a premia-
ções em dinheiro. E pode até ser que esta escolha seja 
interessante em um primeiro momento, mas perceba 
que ela é muito mais impessoal e nem sempre atrativa. 



Educação: fortalecer 
os vínculos é nosso 

novo normal
O cenário educacional 
sofre os impactos 
da pandemia do 
Coronavírus  desde 
março

No Brasil, cerca de 47,9 
milhões de crianças 
e adolescentes estão 

fora da sala de aula desde 
a segunda quinzena da-
quele mês. Segundo dados 
do IBGE, as adversidades 
desse período são muitas, a 
começar pela adaptação de 
escolas e professores, pais e 
alunos, além das dificulda-
des econômicas e a evasão 
escolar, entre outros. Diante 
de tantos desafios, quais os 
aprendizados e descobertas 
o mercado educacional 
pode levar para o futuro?  

A primeira e principal 
delas é o fortalecimento de 
vínculos. Só será possível 
passarmos por esse momen-
to juntos, e isso não é uma 
máxima clichê. A adaptação 
das escolas para formatos 
online, a contratação de 
plataformas que possam 
auxiliar no processo, os 
plantões de dúvidas dos 
professores, a readequação 
na maneira de passar os con-
teúdos, uma atenção e um 
retorno imediato aos pais, 
que há meses se desdobram 
nas atividades com os filhos. 

Todas as ações reforçam 
um cuidado para além da 
educação, em um período 
em que há barreiras para a 
presença física, utilizar as 
melhores tecnologias, se 
faz ainda mais necessário 
para garantir a qualidade 
do ensino, a aprendizagem 
e também o bem-estar dos 
alunos e familiares.  

O vínculo pode ser ga-
rantido com uma escuta 
efetiva, um diálogo aberto e 
transparente além de uma 
atenção que saiba acolher 
e entender cada uma das 
necessidades. 

Como já muito se fala, 
há um impacto econômico 
sentido pelas escolas com 
cancelamento de matrícu-
las, perda de receita, nego-
ciações, inadimplência. Sem 
dúvida, pontos desafiadores 
enfrentados por todos os 
envolvidos nesse setor. Mas 
quantos desafios a educação 
vem enfrentando nos últi-
mos anos? 

Segundo pesquisa da 
ONG Todos pela Educa-
ção, apesar do constante 
crescimento nos últimos 
anos, com 96,4% de alunos 
matriculados hoje no Brasil, 
ainda restam 1,5 milhão de 
brasileiros de 0 a 17 anos 
fora da escola. Isso implica 
em esforços para garantir 
uma educação de qualida-
de e também diminuir as 
desigualdades sociais. A 
pandemia certamente atin-

giu todas as escolas. 
Mas foi nas comunidades 

mais empobrecidas, que os 
efeitos colaterais se mos-
tram ainda mais implacáveis 
e nos revelam o quanto 
ainda precisamos avançar 
na construção de pontes 
que diminuam as distâncias 
quando o assunto é o direito 
das crianças, adolescentes 
e jovens à uma educação de 
qualidade. 

A área de Educação Bá-
sica do Grupo Marista é 
responsável por 40 colégios, 
sendo 20 da rede privada 
e 20 Escolas Sociais, que 
atendem gratuitamente 
mais de 7 mil crianças, 
adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade 
social dentro de comuni-
dades empobrecidas de 
São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina. Contextos sociais 
muito distintos e que a pan-
demia só evidenciou a ne-
cessidade de fortalecermos 
vínculos na Educação para 
que nossas crianças e jovens 
não percam o protagonismo 
do presente.  

Além disso, os cuidados 
também vão além dos mu-
ros da escola – e agora de 
computadores e celulares 
-, é preciso, mais do que 
nunca garantir o bem-estar 
socioemocional de toda co-
munidade escolar. Com esse 
olhar mais humano, por aqui 
criamos uma área de aten-
ção integral com o objetivo 
de acolher as necessidades 
emocionais dos estudantes, 
além de garantir e defender 
os direitos das crianças e 
dos adolescentes, principal-
mente os que estão mais ex-
postos às vulnerabilidades. 

Embora todos os atendi-
mentos do Marista Escolas 
Sociais sejam gratuitos, 
durante a pandemia os 
desafios têm aumentado 
diariamente, e para que os 
alunos continuem tendo 
acesso ao conteúdo das dis-
ciplinas foi necessária uma 
ação conjunta que envolve 
a distribuição de material 
impresso, aulas online via 
plataforma Microsoft TE-
AMS, mas principalmente, 
utilizar os perfis nas redes 
sociais das escolas, pro-
fessores, alunos e famílias 
os transformando também 
em novas ferramentas pe-
dagógicas. 

Em uma realidade em que 
cerca de 40% dos alunos 
não tem acesso a internet 
banda larga em casa, foi 
preciso fortalecer o vínculo 
entre a escola e as famílias, 
entender as dificuldades 
individuais e não desistir 
de fazer com que a educa-
ção continue chegando até 
mesmo nos lugares onde a 
internet não chega. 

(*) - É Diretor de Negócios da Área de 
Educação Básica do Grupo Marista.

Felipe Mazzoni Pierzynski (*)
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Sabemos que o mo-
mento exige caute-
la e, diante de um 

cenário de incertezas na 
economia, é preciso poupar. 
Mas e o sonho de ter uma 
casa ou carro próprios, como 
fica? Para Monica Saccarelli 
(*), fundadora da Grão, o 
financiamento é uma opção. 
“Mas é preciso avaliar uma 
série de critérios para que 
o sonho não se torne uma 
frustração”, diz ela, à frente 
da primeira fintech a possi-
bilitar o micro investimento 
no Brasil. 

Uma das maneiras que a 
Grão encontrou para mos-
trar aos seus clientes que 
o financiamento é possível 
foi através da produção de 
conteúdo de educação fi-
nanceira e a funcionalidade 
de guardar para a entrada 
do financiamento para a 
classe C, que são o seu 
público. “Queremos que as 
pessoas sejam amigas do 
próprio dinheiro. A gente 
sabe que esse é o caminho 
para alcançar os objetivos”, 
destaca Monica.

Mas, para que o cliente es-
tabeleça uma relação saudá-
vel com o financiamento, os 
critérios que deve avaliar são:
 1) Taxas de juros - Nes-

te momento, as taxas 
para o financiamento  
imobiliário estão mais 
baixas, o que pode-
ria sinalizar uma boa 
oportunidade para um 

É preciso avaliar uma série de critérios para que o sonho não se 
torne uma frustração.
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Brasil terá 
alta demanda 
de agulhas e 
seringas 

A potencial falta de insu-
mos médicos para dar início 
rápido à vacinação contra a 
COVID-19 pode levar a uma 
verdadeira corrida pelo ma-
terial nos próximos meses. 
De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Artigos e Equipamentos 
Médicos e Odontológicos, 
haverá a necessidade de, 
no mínimo, 300 milhões de 
seringas em um prazo de três 
ou quatro meses. 

De acordo com a asso-
ciação, neste prazo, o país 
consegue produzir cerca de 
50 milhões de equipamentos 
médicos para vacinação. A 
solução é, portanto, impor-
tar ou contar com empresas 
que, com o maquinário 
adequado, possam produzir 
mais insumos. Tão impor-
tante quanto a segurança 
dos equipamentos médicos, 
a qualidade das agulhas e 
seringas também garante a 
segurança do paciente. 

Existem duas normas que 
determinam os requisitos de 
desempenho e segurança 
das agulhas e seringas: a ISO 
7864-1: 2016 e ISO 7886-
1:2017, respectivamente. 
“Um dos principais ensaios 
realizados em seringas é a 
medição de volume da escala 
graduada, onde verificamos 
se as tolerâncias estão den-
tro dos limites da norma, 
e esse é um dos fatores, 
por exemplo, que garante 
a exatidão na dosagem do 
medicamento”, explica Aria-
ne Tada, da TÜV Rheinland.

No Brasil, a TÜV Rhein-
land é líder de mercado 
em ensaios de agulhas e 
seringas e já está acredita-
da para atender às normas 
mais atuais exigidas pela 
Anvisa. A empresa mantém 
um laboratório de ensaios 
localizado em São Paulo. O 
laboratório realiza ensaio 
de aproximadamente 250 
famílias de produtos por ano, 
comenta Ariane Tada. Fonte: 
(www.tuv.com). 

O design thinking traz a 
ideia de pensar como um 
designer, ou seja, agregar 
praticidade e utilidades a 
um local. Relacionado ao 
design de interiores, esse 
conceito é uma tendência 
no cenário corporativo 
por propor inovações no 
cotidiano da empresa que 
impactam diretamente no 
fluxo de trabalho. 

A designer de interio-
res Marli Assis explica 
a influência do design 
thinking em seus proje-
tos. “A intenção é sempre 
buscar entender o que os 
usuários precisam naquele 
ambiente, o que poderia 
potencializar as atividades 
realizadas e a partir disso 
criar condições criativas 
possibilitadas por novas 
tecnologias e estudos 
mais aprofundados sobre 
a influência do Design no 
dia a dia”.

Por andar muito ali-
nhado com a inovação, 
esse conceito acompanha 
algumas outras ideias im-
portantes para o futuro. “A 
sustentabilidade é  muito 
importante para o design 
thinking. Tanto trazendo 

Soluções inovadoras na composição do ambiente aumenta a 
qualidade de vida e a produtividade.
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Financiamento é uma opção diante 
de um cenário econômico instável

Desde o início da pandemia, os brasileiros tiveram que reorganizar, de alguma forma, sua vida financeira
aplicar o dinheiro para 
dar de entrada ou com-
prar à vista, usando os 
juros que vou receber 
da aplicação para pagar 
um aluguel, enquanto 
não compro uma casa, 
ou andando de táxi, 
enquanto não compro 
um carro. “O auxílio de 
um profissional pode 
facilitar bastante esse 
processo”, completa. 

 3) Estabilidade finan-
ceira - Se você tem 
um trabalho que ga-
rante uma estabilidade 
financeira para con-
seguir financiar algo, 
perfeito. Porém, você 
também tem que ava-
liar o cenário oposto. 
Caso aconteça uma 
instabilidade no em-
prego, no caso dos 
trabalhos informais 
ou até mesmo desem-
prego, já tem que se 
prevenir. Por isso, é im-
portante poupar desde 
sempre. Assim você já 
estará prevenido caso 
algo aconteça.“Vale 
lembrar que um bem 
financiado ainda não é 
próprio, ele pertence à 
instituição pela qual foi 
feito o financiamento. 
Por isso tudo tem que 
ser muito bem avalia-
do”, finaliza Monica. 

 
(*) - É fundadora da Grão 

(https://grao.com.br/).

financiamento. Porém, 
é preciso colocar na 
ponta do lápis o va-
lor total do imóvel e 
o tempo necessário 
para quitá-lo. “A me-
lhor alternativa seria 
comprar à vista, mas 
como não é a realida-
de da maior parte da 
população do Brasil, 
nós que estamos na 
área de investimentos, 
indicamos poupar uma 
quantia mensal. Essa é 
uma maneira para con-
seguir um bom valor 
para dar como entrada 
e diminuir o tempo do 
financiamento”, afirma 
Monica Saccarelli. “Um 
dos nossos propósitos 
com a Grão também 
é ampliar o poder de 
compra da população. 

Com o nosso aplicativo, 
qualquer pessoa pode 
começar a investir seu 
dinheiro em pequenas 
quantias”, lembra.

 2) Custos do financia-
mento - Diferentes 
taxas e custos estão 
embutidos em um fi-
nanciamento e, no 
final, podem encarecer 
o custo total. Vale para 
imóveis e automóveis. 
“Interessante avaliar: 
quanto eu vou pagar 
em juros?A parcela 
mensal cabe no meu or-
çamento? Tem algum 
compromisso/parcela 
anual ou semestral?”, 
sugere Monica. Dessa 
forma é possível plane-
jar a melhor maneira 
de adquirir o bem de-
sejado - financiar tudo, 

Como o design thinking influência 
nos projetos de interiores

o bem estar da natureza 
para o ambiente de trabalho, 
quanto buscando reduzir 
o consumo de materiais e 
também uma estrutura mais 
aberta e igualitária”, ressalta 
a profissional.

Acompanhando o rumo 
de grandes empresas do 
ramo da tecnologia, a pro-
jeção do futuro com mais 
tecnologia e interação é es-
sencial. “O design thinking 
busca também estar um 
passo a frente, as vezes 
projetando soluções que 
habilitem novas estruturas 
corporativas mais colabora-
tivas e abertas para ideias”, 
conta Marli.

Alguns outros elementos 
da cultura organizacional 
colaboram para um design 
mais eficiente. 

“Pensar na experiência 
do usuário é  uma regra 
básica para oferecer um 
produto de qualidade, 
tanto para clientes como 
para colaboradores. Além 
disso, os valores, objetivos 
e características da institui-
ção podem estar presentes 
fisicamente no ambiente 
através de escolhas de 
layouts e outras questões 
do projeto, cativando todos 
os envolvidos” Encerra a 
Designer. Fonte: (www.
marliassis.com.br).

Luciana Rodrigues Silva (*)

Nunca o Brasil teve tantas mulhe-
res preparadas para o exercício da 
medicina. 

O aumento significativo da presença 
da participação feminina na profissão 
evidencia que elas, ao longo das últimas 
décadas, vêm assumindo cada vez mais 
espaço no universo da graduação e tam-
bém no mercado de trabalho. O volume 
de mulheres que se gradua em medicina, 
no Brasil, tem sido progressivamente 
superior ao de homens. O fenômeno se 
replica anualmente, desde 2009. É o que 
alguns estudiosos do tema chamam de 
“femininização” da profissão. 

Atualmente, as médicas já são cerca 
de 40% dos profissionais da medicina 
que atendem a população brasileira. No 
ritmo acelerado registrado, em oito anos 
devem representar a mesma proporção 
dos homens nas estatísticas. Hoje, sem 
qualquer esforço extra, já respondem 

A mulher e a medicina
pela maioria entre os médicos com me-
nos de 29 anos de idade e em 13 das 52 
especialidades.

Algumas dessas especialidades são 
as que concentram mais profissionais 
em termos absolutos. É o caso da pe-
diatria, onde cerca de 70% dos 43 mil 
pediatras são mulheres. Percentuais 
importantes de participação feminina 
também são percebidos na medicina 
de família e comunidade (54,2%), 
clínica médica (54%) e ginecologia e 
obstetrícia (51,5%). Esse movimento 
de “femininização” da medicina não é 
monopólio brasileiro. 

Levantamento realizado pela OCDE 
revela que as mulheres passaram a 
ocupar maior representatividade na 
profissão em 30 países que integram 
esse bloco. Passaram de 28%, em 1990, 
para 38%, em 2005, do total de médicos. 
Contudo, essa pujança numérica ainda 
não encontrou reflexo na mesma pro-
porção em outros campos da atividade 

médica. Pesquisadores da USP, em estu-
do publicado em 2019, mostram que um 
homem tem quatro vezes mais chances 
de estar no grupo dos profissionais me-
lhor remunerados do que uma mulher. 

Além disso, relata o mesmo estudo, as 
mulheres sofrem duplamente: primeiro 
pela dificuldade de estar entre aqueles 
que ocupam o alto do ranking salarial; 
depois por estarem comprimidas, so-
bretudo, no grupo de profissionais que 
possuem as menores faixas salariais. A 
análise realizada conclui que em torno 
de 80% das médicas estão em categorias 
de renda de até R$ 12 mil ao mês. 

Mas as distorções de renda não são 
as únicas que afetam as mulheres na 
medicina. Elas também ocupam poucos 
cargos de gestão nos serviços públicos 
e privados e na esfera de representação 
de classe – conselhos de medicina, as-
sociações e sociedades de especialidade 
– ainda possuem, na sua maioria, um 
espaço discreto, se levado em conside-
ração seu peso demográfico. 

As mulheres médicas ocupam, em 

média, pouco espaço em postos de 
comando de hospitais, clínicas e outros 
estabelecimentos de saúde e, salvo ra-
ras exceções, estão nas presidências e 
diretorias das principais entidades que 
compõem o movimento médico. Enten-
do que é hora de mudar esse cenário e 
ver cada vez mais mulheres dando sua 
importante contribuição para a defesa 
dos interesses da medicina, dos médicos, 
dos pacientes e da população. 

Assim, poderão influenciar com sua 
visão de mundo, forjada na experiência, 
na solidariedade e no compromisso com o 
próximo, debates e tomadas de decisões. 
Nesse momento, eu e um grupo de outras 
mulheres nos apresentamos para ocupar 
essa lacuna com responsabilidade, paixão 
e vontade de fazer a diferença, trazendo o 
olhar feminino como um diferencial. Por 
isso, pedimos a você, médica, e a você, 
médico, o seu apoio, na forma de um voto 
de confiança na esperança de um tempo 
melhor para todos nós.

 
(*) - É Presidente da Sociedade 

Brasileira de Pediatria.
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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: ALLAN BISERA MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
gesseiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ildefonso Marques de Oliveira e de Ana Lucia Alves Bisera de Oliveira. 
A pretendente: GENICLEIDE SANTOS RODRIGUES, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de saúde bucal, nascida em Aracaju, SE, no dia (07/09/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Geraldo dos Santos e de Maria da Conceição Santos.

O pretendente: MARCIO CELSO CIRINEU, estado civil solteiro, profissão técnico de 
edificações, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nelio Celso Cirineu e de Guiomar Bernardina Cirineu. 
A pretendente: YNGRID SANTOS SARAIVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Wellington Pena Saraiva e de Rosana dos Anjos Santos.

O pretendente: CARLOS TELES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão gari, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1962), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Teles da Silva e de Terezinha Stringhing Medeiros. A pretendente: 
MARLENE CARLOS FERREIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Xique-Xique, BA, no dia (20/11/1960), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Marçal Ferreira e de Valdina Carlos dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VIEIRA GARCIA, estado civil divorciado, profissão vigi-
lante, nascido em Perola, PR, no dia (15/09/1967), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Garcia e de Alaide Vieira Garcia. A pretendente: LUZINETE 
PEDRO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em Serra de São Bento, RN, no dia (22/12/1962), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Pedro da Silva e de Josefa Eliza da Silva.

O pretendente: RAFAEL ESPERIDIÃO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Esperidião da Silva Filho e de Diomar Beraldo Rosa 
da Silva. A pretendente: GABRIELA LEÃO FARIAS FIRMO, estado civil solteira, profis-
são secretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Firmo e de Elizete de Souza Leão Firmo.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão transporta-
dor escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Gervasio da Silva e de Vera Lucia dos Santos Silva. 
A pretendente: ESTER FIDELLIS SANTOS, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Reginaldo Ribeiro Santos e de Roseane Fidellis de Macedo Santos.

O pretendente: ANDERSON TABOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor 
residencial, nascido em Santo André, SP, no dia (01/10/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Orlando da Silva e de Magaly Tabosa da Silva. 
A pretendente: DENISE DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Belarmino da Silva e de Marly Gomes de Souza.

O pretendente: HUGO NUNES CAMILO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
agente de cargas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/04/1992), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Camilo da Silva e de Marta Lucia da 
Silva Nunes Camilo da Silva. A pretendente: PRISCILLA GOMES BERTOCHI, estado 
civil solteira, profissão psicóloga, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
(13/12/1994), residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Mauricio Bertochi e 
de Elisete de Lima Gomes Bertochi.

O pretendente: LEANDRO CARDOSO SIMÕES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Miguel Calmon, BA, no dia (01/03/1986), residente e domiciliado nes-
te distrito, São Paulo, SP, filho de Marivaldo Simões Filho e de Júlia Clara Cardoso. A 
pretendente: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
atendente, nascida em Bodoco, PE, no dia (18/09/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jacinto Mendes de Souza e de Maria Antonia de Souza.

O pretendente: MURILO MARQUES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão mestre 
de obras, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/06/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francinaldo Gaspar Ferreira e de Roberta Gonçalves 
Marques Ferreira. A pretendente: ANDREIA RENATA DE JESUS BORGES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (05/10/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Renato 
Venancio da Silva e de Joselita de Jesus Borges.

O pretendente: JOÃO CARLOS BISPO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão 
divulgador, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Bispo da Conceição e de Maria do Carmo Conceição. 
A pretendente: VALDIRENE SILVA MESSIAS, estado civil divorciada, profissão cuidadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1979), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Messias Sobrinho e de Maria Valsony da Silva.

O pretendente: ANDRÉ HENRIQUE DE ALMEIDA PEREIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão gasista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Januario Pereira e de Leila Cristina de Almeida. 
A pretendente: NATHIELY SOUSA MALTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Itabuna, BA, no dia (06/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Reinivaldo Santos Malta e de Jarileide Santos de Sousa.

O pretendente: ROGÉRIO RIBEIRO LEITE, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Recife, PE, no dia (15/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Ribeiro Leite e de Maria Madalena Siqueira Soares. A pretendente: 
ANDRIELY MARIA DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão agricultora, 
nascida em Vitória de Santo Antão, PE, no dia (11/12/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz José do Nascimento e de Maria Helena da Silva.

O pretendente: DOUGLAS SOUZA GEREMIAS, estado civil solteiro, profissão cabo 
da marinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Geremias Junior e de Raquel de Souza. A 
pretendente: JULIANA MARTINS CARVALHO, estado civil solteira, profissão confeiteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Martins Carvalho e de Rosemeire Gomes Carvalho.

O pretendente: JANILSON MIRANDA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão funileiro, 
nascido em Bom Jesus, RN, no dia (17/05/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Bernardino da Costa e de Francisca Miranda da Costa. A 
pretendente: MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO DE MOURA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Bom Jesus, RN, no dia (12/05/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo Cordeiro de Moura e de Julia Teixeira de Moura.

O pretendente: FELIPPE FARIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão frentista, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (15/04/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Audario Amancio dos Santos e de Ana Carlas Alves 
Farias Santos. A pretendente: RAFAELA DA SILVA FERNANDES VIEIRA, estado civil 
solteira, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Fernandes Vieira e de 
Aleksandra Ferreira da Silva.

O pretendente: ALEXSANDRO VIEIRA MALTA, estado civil solteiro, profissão carteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1974), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Queriginaldo Vieira Malta e de Maria Socorro Malta. A pretendente: 
JULIANA DE AGUIAR GONÇALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (13/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Carlos Roberto Gonçalves e de Ivonete Ferreira de Aguiar Gonçalves.

O pretendente: VALMIR SOARES FACUNDES, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Orlando Silva Facundes e de Mariza Soares. A pretendente: ARIANE 
SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (04/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Walter Rodrigues de Oliveira e de Rosineide Silva de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Francisco da Silva e de Maria do Carmo Souza da 
Silva. A pretendente: VIVIANE MARIA CUSTODIO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Custodio da Silva e de Santa Custodio da Silva.

O pretendente: SAMUEL VINICIUS DE ANDRADE FONTANA PEREIRA, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido em Barueri, SP, no dia (25/04/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Andrade Pereira e de Danielle 
de Andrade Fontana Ferreira. A pretendente: IDA CARDOSO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Procelito Pinheiro da Silva 
e de Margarida Cardoso dos Santos.

O pretendente: BRAYAN PASTOR MARISCAL AIZA, estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, nascido em Bolivia, no dia (14/02/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pastor Mariscal Flores e de Dalila Jhanete Aiza Sanchez. A preten-
dente: BEATRIZ SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/01/1996), residente e domiciliada em São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP, filha de Jose Arlindo da Silva e de Ana Raquel Santos da Silva.

O pretendente: CAIO FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão promotor 
de crédito, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Sousa e de Luci Ferreira dos Reis. A 
pretendente: DIANE SOUZA ALVES, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (24/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Alves de Matos e de Jacira Pereira de Souza.

O pretendente: FERNANDO ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edilandio Silva Santos e de Denicia Alves Freire. A pretendente: 
LARYSSA YANE GRANJEIRO SAMPAIO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Robson Gonçalves Sampaio e de Rosangela de Brito Granjeiro.

O pretendente: ERICK DE OLIVEIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecir Matias do Nascimento e de Valdenete 
Oliveira de Souza do Nascimento. A pretendente: BIANCA ALVES DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão atendente de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(06/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rozenildo 
Bezerra da Silva e de Selma Alves de Brito.

O pretendente: PAULO ROBERTO LUCENA MENDES, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Duque de Caxias, RJ, no dia (25/07/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Mendes de Araujo e de Inês Lucena de 
Araujo. A pretendente: MEIRE NUNES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1964), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Nunes dos Santos e de Maria José Lopes dos Santos.

O pretendente: LUÍS ALBERTO DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sônia da Silva Alves. A pretendente: TASSIA ALVES DOS REIS, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Flavio dos Reis e de 
Roseli Alves Pereira.

O pretendente: RYAN RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edson Alberto dos Santos e de Linelia Ramos da Silva. A pre-
tendente: NATALIA DE ALMEIDA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Messias Ribeiro e de Marineth de Almeida Silva.

O pretendente: DAVID SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1999), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Diogo Galdino Barbosa e de Natalina dos Santos Souza. A pretendente: 
MÉRCIA DE JESUS ANDRADE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ilhéus, 
BA, no dia (14/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adelzio Silva de Andrade e de Gilmaria da Conceição de Jesus.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão gerente 
comercial, nascido em Poção, PE, no dia (02/09/1956), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Julia Gomes da Silva. A pretendente: LUCINÉIA DE 
SOUZA ROCHA, estado civil divorciada, profissão recepcionista, nascida em São Pedro 
do Ivaí, PR, no dia (27/08/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Abilio Pedro de Souza e de Eliza Thomaz de Souza.

O pretendente: PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profissão con-
trolador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Hélio da Silva e de Gisleine Marcondes Matos 
da Silva. A pretendente: LAUANNY ABRANTE DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Lucivaldo Araujo da Silva e de Gislaine Abrante Felix.

O pretendente: NAUE IGORY DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de 
RH, nascido em Cotia, SP, no dia (30/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Francisco dos Santos e de Celia Ferreira. A pretendente: 
THAYNARA VITÓRIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Lafaiete Vitorio de Oliveira Neto e de Rosineide Rufino da Silva Oliveira.

O pretendente: OSÉIAS LÍCIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão empre-
sário, nascido em Arujá, SP, no dia (31/08/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joselício de Oliveira Lima e de Maria Antonia Isabel Lourenço 
Lima. A pretendente: SHIRLEI DE JESUS DOS SANTOS VIANA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo dos Santos Silva e de Nair Francisca de 
Jesus Silva.

O pretendente: HEBERT RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão executivo de 
contas, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramos da Silva e de Marlene Ferreira dos Santos 
Silva. A pretendente: TÁCIA FERREIRA GOUVEIA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de escritório, nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/02/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Rodrigues e Bezerra e de 
Janete Fereira Gouveia.

O pretendente: WESLLEY FERRI BRAGA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de esto-
que, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adilson Oliveira Braga e de Liliane Ferri Braga. A pretendente: 
SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
Paratinga, BA, no dia (12/12/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Otavio Xavier de Oliveira e de Ednaide Pereira de Oliveira.

O pretendente: IVAN SOARES DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Celso Soares de Araujo e de Nair Pinheiro de Araujo. A pretendente: 
ROSÂNGELA MARTINS DE LISBOA, estado civil divorciada, profissão balconista, 
nascida em Suzano, SP, no dia (06/02/1977), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sinval Martins de Lisboa e de Maria de Lourdes Martins de Lisboa.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS SABINO, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Geraldo e de Tereza Cristina 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: MARIA DOS HUMILDES DE CARVALHO LIMA, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Paulistana, PI, no dia (14/08/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Coelho de Lima e 
de Ducilene Ursulina de Carvalho.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DE LIMA, estado civil solteiro, profissão autonômo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues de Lima e de Maria Solange da Silva Lima. A 
pretendente: THÁBATA FRANCO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão veterinária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Franco de Souza e de Luciane Maria Souza.

O pretendente: ÍGOR CASAGRANDE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de monta-
gem, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ronald Casagrande e de Inês Maria Casagrande. A pretendente: 
DEBORA DE SOUZA LOPES, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/06/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Roberto Lopes e de Silvana Regina de Souza Lopes.

O pretendente: JEAN DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (13/12/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Gilson Andrade dos Santos e de Marcia dos Santos Amaral. A pretendente: 
ANA FLÁVIA ARAUJO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/02/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Flavio Silva de Almeida e de Vania Araujo dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão aposentado, 
nascido em Montenegro, RS, no dia (24/02/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marisa de Fátima Vitória dos Santos. A pretendente: VANESSA 
PEREIRA DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (30/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alfredo Antonio Gomes e de Marli Pereira da Silva Gomes.

O pretendente: JOSÉ RIBAMAR PAULINO DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Tururu, CE, no dia (17/07/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pires da Cruz e de Maria Paulino da Cruz. A 
pretendente: MARIA LUCIENE DAMASCENO SILVA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em Quixeramobim, CE, no dia (11/10/1969), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Sousa Silva e de Maria José Damasceno Silva.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS XAVIER DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Dionizio dos Santos Filho e de Luciana Pereira Xavier. A 
pretendente: STEPHANIE CAROLINE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Cesar da Silva e de Cleide Maria Santos da Silva.

O pretendente: ALCIDES LINS FERNANDES, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido em Casteliano, RN, no dia (22/09/1956), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Lins Fernandes e de Terezinha de Jesus. A pretendente: 
IVONE MARIA LIMA, estado civil solteira, profissão funcionária pública estadual, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/01/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Tiburcio Lima e de Izabel Maria Lima.

O pretendente: ISAAC LOPES MOREIRA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jadiel Antonio Moreira e de Etelvina Pacheco Lopes. A pretendente: 
JULIANA CRUZ BERTOZO, estado civil solteira, profissão mensageira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (13/05/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Dorival Bertozo e de Maria Celia Cruz Simões.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA JOVENCIO, estado civil solteiro, profissão garçom, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1999), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Duda Jovencio e de Joselia Ferreira da Silva. A pretendente: SAMYLLA 
VITORIA RAMOS DA SILVA DE JESUS, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/12/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel de Jesus e de Andreza Ramos da Silva de Jesus.

O pretendente: JOSEILDO COSTA SANTOS, estado civil solteiro, profissão monta-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Bonifacio dos Santos e de Josefa Marilene 
Costa dos Santos. A pretendente: THAIS MALCHER INNOCENCIO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Innocencio e de Benta 
Alzira Malcher da Silva.

O pretendente: RICARDO GOMES CASTANHO, estado civil divorciado, profissão cui-
dador, nascido em Guarapuava, PR, no dia (14/07/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Gomes Castanho e de Sonia das Graças 
Castanho. A pretendente: JANAINA APARECIDA GAVA, estado civil divorciada, profissão 
promotora, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (04/11/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Irineu Gava e de Katia Valquiria Gava.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: WILLIAM MEIRA PINHEIRO NETO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia 
(11/03/1988), residente e domiciliado em Santo André - SP, filho de William Meira Pinheiro 
Junior e de Elaine Cristina Polez Pinheiro. A pretendente: MARIANA ESPINDOLA JA-
CINTO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (28/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Wagner Jacinto e de Ana Maria Espindola Jacinto.

O pretendente: ADEMIR DE OLIVEIRA BASTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentado, estado civil divorciado, nascido em Anguera - BA, no dia (26/02/1957), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Leobino Moreira Bastos 
e de Eunice de Oliveira Bastos. A pretendente: ELIZABETH DE OLIVEIRA RAFFA, de 
nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil viúva, nascida em Santa Cruz do 
Rio Pardo - SP, no dia (17/02/1964), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Lazaro Antonio de Oliveira e de Conceição Aparecida Pereira de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ MARQUISON DE OLIVEIRA TRINDADE, de nacionalidade brasi-
leira, profissão cortador de frios, estado civil solteiro, nascido em Heliópolis - BA, no dia 
(13/02/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José de 
Jesus Trindade Filho e de Marinalva de Oliveira. A pretendente: HÉLEM CRISTINA DE 
OLIVEIRA SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado civil solteira, 
nascida em Sousa - PB, no dia (16/10/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Francisco das Chagas Sousa e de Maria Nascilvania de Oliveira.

O pretendente: LUIZ ANTONIO FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em Santa Cruz do Rio Pardo - SP, no dia 
(08/11/1954), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Francisco e de Maria Gobbo Francisco. A pretendente: MEIRE BAPTISTA DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista contábiI, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (26/03/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Orlando Olegário de Souza e de Aparecida Baptista.

O pretendente: ALEXANDRE COUTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profis-
são comprador, estado civil divorciado, nascido em Diadema - SP, no dia (08/01/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Luiz de 
Oliveira e de Juraci Couto de Oliveira. A pretendente: VICTÖRIA GRAZIELLA DOS 
SANTOS COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, 
nascida em Santo André - SP, no dia (29/01/1999), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Freire da Costa e de Cleonice dos Santos Trindade.

O pretendente: RÉGIS TRENTIM DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/05/1992), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Julio da Costa Filho e de 
Ivani Aparecida Trentim da Costa. A pretendente: MARIA TERESA OLIVEIRA ZUCCHI, 
de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (14/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Alberto Luiz Zucchi e de Lucia Campos de Oliveira Zucchi.

O pretendente: JOSÉ ERICK SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
sushiman, estado civil solteiro, nascido em Cristianópolis - SE, no dia (18/07/1997), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Neto de Oliveira e de 
Josefa Santos. A pretendente: MIRIÃ VERIANINI, de nacionalidade brasileira, profissão 
atendente, estado civil solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (21/05/1995), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luis Verianini e de Maria 
Leonice da Silva Verianini.

O pretendente: PAULO MATEUS RAMOS DE GODOY, de nacionalidade brasileira, 
profissão mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/05/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo de Godoy e de 
Erika Ramos. A pretendente: BRUNA LOPES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
profissão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/02/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Lourival de Jesus 
e de Acenate dos Santos Lopes.

O pretendente: FÁBIO DE FRANCO CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de TI, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/10/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Luiz Corrêa e 
de Tânia Maria de Franco Corrêa. A pretendente: GLAUCIA MORACO ROVERSI, de 
nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nascida em Bauru 
- SP, no dia (03/07/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Maciel Roversi Filho e de Dulcinéa Duartina Moraco Roversi.

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: LUIZ MARCELO CARDOSO FOGOLIN, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 24/06/1972, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Fogolin e de Ivone Eliza 
Cardoso Fogolin. A pretendente: VALESCA DANIELE, estado civil solteira, profissão 
gerente de vendas, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 06/12/1969, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ettore Daniele e de Aparecida 
Sanchez Daniele.

O pretendente: EDUARDO XAVIER, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 21/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Marcos Antonio Xavier e de Lindinalva Maria Xavier. A preten-
dente: ANA CAROLINA NUNES, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Taboão da Serra - SP, no dia 29/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Osvaldo Nunes e de Ana Pereira da Silva.

O pretendente: GILBERTO AMARO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Foz do Iguaçu - PR, no dia 06/02/1982, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de José Messias Ornel Pereira e de Lenice Amaro Pereira. 
A pretendente: LUCINÉIA DAS NEVES AQUINO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 24/09/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lourival Nicolau de Aquino e de Gildete Maria das 
Neves Aquino.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DAVID FRANCISCO LEITE, profissão: manobrista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Francisco Leite e de Elizabeth José dos 
Santos Leite. A pretendente: TAMIRES SOARES RAMOS, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Ramos e de 
Vera Lucia Gomes Soares.
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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Desde ontem, 01 de 
setembro, o acesso ao 
e-CAC, quando realizado 
através de certificado 
digital, deverá ser 
exclusivamente efetuado 
pelo portal gov.br

O responsável pelo 
e-CNPJ ou e-CPF 
deve possuir uma 

conta no portal gov.br para 
o seu CPF. Nesta conta tem 
que ter o selo de confiabili-
dade para uso do certificado 
digital. Caso utilize e-CNPJ 
ele deve ser vinculado à 
conta da pessoa física.

Ressalta-se que as funcio-
nalidades não foram altera-
das, a mudança refere-se 
apenas à forma de acesso. 
A utilização de procurações 
eletrônicas não será afeta-
da. O contador que loga 
no e-CAC e tem procu-
ração eletrônica de seus 
clientes, precisa apenas 

garantir que ele tenha 
cadastro no gov.br, com 
selo de autenticação e 
vínculo do e-CNPJ dele 
mesmo.

A implantação destas mu-
danças decorre do intuito 
do governo em dar mais 
segurança aos processos de 
uso dos sistemas federais 
e ampliar o atendimento 
virtual da Receita Federal 
do Brasil, unificando os 
acessos.

Por fim, esclarece-se que 
através do acesso via gov.
br os cidadãos que não tem 
certificado digital, ou que 
não estão obrigados a De-
claração do Ajuste Anual do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física poderão ter acesso 
ao e-CAC.

Eduardo Moisés

e-CAC: mudanças 
 em vigor a partir de 

01 de setembro

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FERNANDO DE OLIVIERA TAVARES, profissão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Jailson Ferreira Tavares 
e de Maria Cícera de Oliveira Tavares. A pretendente: NATÁLIA RAMOS, profissão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jeferson Ramos e de 
Roseli Bertozo Ramos.

O pretendente: MATHEUS SOUTO MIRANDA, profissão: consultor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Miranda e de Simone Souto Miranda. 
A pretendente: RAFAELA SIQUEIRA BALDACCI, profissão: analista de comércio 
exterior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fernando Vanderli Baldacci e de 
Sueli Montoza Siqueira.

O pretendente: GIDEÃO RAIMUNDO DOS SANTOS, profissão: caixa frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/12/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vicente Gomes dos Santos e de Francisca 
Raimunda dos Santos. A pretendente: TEREZINHA SANTANA DO NASCIMENTO, 
profissão: passadeira, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-
nascimento: 15/06/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista 
do Nascimento e de Raimunda Maria de Santana.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, profissão: ajudante de serviços 
diversos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/02/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marialda Ferreira de 
Souza. A pretendente: TAINA GONÇALVES DE ASSIS, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Neilson Alves de Assis e de Eloisa Helena 
Gonçalves Dutra.

O pretendente: DANIEL ALONSO PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Josué Pereira e de Sandra Felix Alonso 
Pereira. A pretendente: CAMILA LIMA DE SOUZA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Nogueira da Silva e de Silene Lima 
de Souza.

O pretendente: ROGERIO ANDRADE DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Andrade dos Santos e de Marlene 
Maia dos Santos. A pretendente: MARAIZE HENRIQUE DOS SANTOS, profissão: 
salgadeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 
08/05/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geminiano Henrique 
dos Santos e de Maria das Candeias Santos.

O pretendente: ARILTON FERREIRA DE BRITO, profissão: azulegista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 04/03/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Baiano de Brito e de Fidelcina Ferreira 
de Brito. A pretendente: ANA PAULA LOPES DOS SANTOS, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Erivaldo dos Santos e de Maria 
Cristina Lopes dos Santos.

O pretendente: ISRAEL ALEX FALCONE BENTO, profissão: digitador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Americana, SP, data-nascimento: 08/10/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdinês Leandrin Bento e de Janete Leite dos 
Santos Bento. A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA CAMARA, profissão: veterinária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido Camara e de Lazara 
de Oliveira Camara.

O pretendente: SEBASTIÃO DOS SANTOS, profissão: aux.manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porto Real do Colégio, AL, data-nascimento: 06/09/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lucarino dos Santos e de Maria 
das Graças dos Santos. A pretendente: CLÉLIA FERNANDES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hortencio Fernandes e de 
Glorinda Gonçalves.

O pretendente: EGUERTON VIEIRA DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 13/08/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rosental Castro da Silva e de Vera Lucia 
Vieira da Silva. A pretendente: PAULA VIEIRA DOS SANTOS, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Ferreira dos Santos e de 
Doracina Vieira dos Santos.

O pretendente: AMAURI LOPES DO NASCIMENTO, profissão: supervidor de 
segurança, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/12/1971, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Conrado Lopes do 
Nascimento e de Iracy Rosa do Nascimento. A pretendente: ADRIANA LOPES 
FIGUEREDO, profissão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: Pilão Arcado, 
BA, data-nascimento: 10/10/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Elias Batista Figueredo e de Ana Alexandre Lopes Figueredo.

O pretendente: MÁRIO RABELO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 21/06/1954, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Rabelo da Silva e de Amelia 
Borges dos Santos. A pretendente: SIMONE DE ALMEIDA CARDIAL, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Cardial e de 
Sebastiana de Almeida Cardial.

O pretendente: FELIX EJIKE OKIKE, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Benin City - Nigéria, data-nascimento: 25/06/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aloysius Okike e de Perpetual Okike. A pretendente: 
ALEXSANDRA BARBOSA MESSIAS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Paulo Manoel Messias e de Maria Jose Menezes Barbosa 
Messias.

O pretendente: OKECHUKWU NDUBUISI, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ahaba Imenyi - Nigéria, data-nascimento: 16/02/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alua Ndubuisi e de Adanne Ndubuisi. A 
pretendente: ESTER DA SILVA TRINDADE, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 02/10/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Valdomiro Trindade e de Teresinha da Silva Trindade.

O pretendente: IGOR CARLOS AUGUSTO, profissão: promotor vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Elói Mendes, MG, data-nascimento: 02/04/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Augusto e de Marilda de Fátima 
Carlos Augusto. A pretendente: PATRICIA MENDES BARBOSA DA SILVA, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ednaldo Barbosa da 
Silva e de Maria Solange Mendes dos Santos Silva.

O pretendente: JEFFERSON VINICIUS DOS SANTOS, profissão: promotor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: Barueri, SP, data-nascimento: 17/05/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Pedro dos Santos e de 
Luciene Rodrigues dos Santos. A pretendente: MAELI DOMINGOS DA SILVA, 
profissão: assistente e-comerce, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel 
Silvestre da Silva e de Maria de Lourdes Domingos da Silva.

O pretendente: MICHAEL JACKSON GUERRA DO AMOR DIVINO SANTOS, 
profissão: acabador de mármore, estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-
nascimento: 16/10/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Walter 
do Amor Divino Santos e de Cleonice dos Santos Guerra. A pretendente: SAMIRA 
FERREIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Israel Pereira dos Santos e de Cintia da Silva Ferreira.

O pretendente: VALDEIR DA SILVA MARQUES, profissão: servente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 30/03/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cosmo de Souza Marques e de Florinda da 
Silva Marques. A pretendente: JAQUELINE SILVA DOS SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 08/03/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nilton Xavier dos Santos e de Maria 
da Natividade Silva dos Santos.

O pretendente: MANOEL MESSIAS FIRMINO DE SOUSA, profissão: montador de 
comunicação visual, estado civil: solteiro, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 
16/02/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Oscar Chagas de Sousa 
e de Maria Solange Firmino de Sousa. A pretendente: ROSANGELA CAVALLIERI, 
profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-
nascimento: 02/02/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Cavallieri e de Geralda Alves Cavallieri.

O pretendente: ERICK DE ASSIS NEVES, profissão: fachadeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1981, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Maria das Graças Neves. A pretendente: ALINE DA SILVA, profissão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cicera Adelina da Silva.

O pretendente: BRENO MURIEL MOURA FREITAS DO NASCIMENTO, profissão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ednaldo Barbosa do 
Nascimento e de Cleide Moura Freitas. A pretendente: JORAINA DE CARVALHO 
CORDEIRO GUSMÃO, profissão: aux. de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Emerson Ramos Gusmão e de Fernanda de Carvalho Cordeiro.

O pretendente: MANOEL DA MACENA ARAÚJO, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Barro Vermelho-Curaça, BA, data-nascimento: 10/06/1954, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Francisco Araújo e de Maria Isabel da 
Macena. A pretendente: MARIA VALDERI SOUSA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 07/05/1958, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severo Salvador e de Maria Valquíria de Lima.

O pretendente: WILLIAM ALBERTO DE SOUZA, profissão: analista de 
suprimentos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/08/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto 
de Souza e de Silvania Aparecida Rodrigues de Souza. A pretendente: TALITA 
NAYANE COELHO, profissão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Almir dos Santos Coelho e de Carla Leia de Souza 
Ferreira Coelho.

O pretendente: WESLLEY ROCHA DOS SANTOS, profissão: selecionador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ivan Carlos dos Santos e de Silvia Ribeiro 
Rocha dos Santos. A pretendente: PATRICIA APARECIDA ILHÉU, profissão: assistente 
de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/09/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco de Paula Ilhéu 
e de Ivone Aparecida Pedro Ilhéu.

O pretendente: FELIPE MAIA FREITAS, profissão: analista de comércio exterior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcelo Araujo Freitas e de 
Derilza Maia de Souza Freitas. A pretendente: PAMELA CARVALHO SILVA, 
profissão: analista de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1991, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Pedro Martinho da Silva e de Maria da Conceição Carvalho 
Silva.

O pretendente: FILIPE PEREIRA MIGUEL, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido Miguel e de Dorcilei Bispo Pereira 
Eurico. A pretendente: RAQUEL DIAS SOUZA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 31/03/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Genival Conrado de Souza e de Maria da 
Gloria Dias Santos.

O pretendente: REINALDO FINUCCI COMENALE, profissão: ajudante de motorista 
externo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reinaldo Comenale e de Anna 
Eugenia Finucci Comenale. A pretendente: MARIA DO SOCORRO FERREIRA FELIPE, 
profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Teixeira, PB, data-nascimento: 
13/12/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Tomaz Felipe 
e de Inês Ferreira Felipe.

O pretendente: PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR, profissão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Silva dos Santos e de Maria Lucia Dantas 
dos Santos. A pretendente: MARCELA LARISSA CORDEIRO DA SILVA, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/08/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo da Silva e de 
Rosilene Cordeiro da Silva.

O pretendente: JEFFERSON VINICIUS DA SILVA FERREIRA, profissão: policial militar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Andradina, SP, data-nascimento: 03/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Cicero Ferreira e de Maísa 
Gomes da Silva. A pretendente: VANESSA MARIA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joel Vicente da Silva e de Maria de Lourdes 
Neris da Silva.

O pretendente: ANDERSON DE OLIVEIRA FELIPE, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Felipe e de Eunice Alves de Oliveira 
Felipe. A pretendente: MERCIA YURI ROMÃO ALMEIDA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santafé do Bogotá, Colômbia, data-nascimento: 
15/08/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Walkmar Romão e 
de Ilvalicia Almeida Romão.

O pretendente: ROBSON DO NASCIMENTO ANGELO, profissão: monitor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Paulo Cavalcante Angelo e de Maiza 
Barbosa do Nascimento. A pretendente: JANAINA MANOELA FIGUEIRÔA MOREIRA, 
profissão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nivaldo Luiz Moreira e 
de Amara da Costa Figueirôa.

O pretendente: ARILTON PEREIRA LEITE, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
06/08/1968, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Oswaldo Pereira Leite e 
de Itamara Lopes Leite. A pretendente: ROSANA MARIA VIEIRA DA ROCHA, profissão: 
funcionária pública estadual, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, data-nascimento: 15/07/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jose dos Santos e de Maria Severina Souza dos Santos.

O pretendente: RAMON FERNANDES PEREIRA DE SOUZA, profissão: motorista, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ivanilda Pereira de Souza. A pretendente: 
LETICIA MILA NOGUEIRA DIAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Anderson Almeida Dias e de Fernanda Aparecida Nogueira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

O cenário, que já não era dos 
melhores, se tornou ainda 
mais grave em uma situação de 

pandemia, em que sentimentos como 
angústia, estresse e incertezas podem 
prevalecer. Para se ter uma ideia, 53% 
das mulheres e 37% dos homens entre-
vistados por um estudo feito pela ONG 
americana Kaiser Family Foundation 
estavam mais preocupados e estressa-
dos em decorrência do Coronavírus. 

Por isso, muitas empresas já estão 
colocando a saúde mental dos pro-
fissionais na lista de prioridades.  Os 
transtornos mentais relacionados ao 
trabalho e o sedentarismo afetam 
negativamente a saúde dos colabora-
dores dentro e fora das empresas. De 
acordo com Tomás Camargos, sócio 
fundador da VIK, startup que pro-
move saúde nas empresas por meio 
da gamificação, é fundamental levar 
o bem-estar ao local de trabalho. “É 
preciso mostrar aos colaboradores o 
quanto eles são importantes naquela 
empresa, proporcionando momentos 
de lazer, atividades físicas em grupo, 
meditação e confraternização, tudo de 
uma maneira humanizada. 

Agora na pandemia, essas medidas 
tiveram que ser adaptadas, mas ainda 
é importante que as corporações se 
adequem e não deixem essa questão 
de lado, pois a felicidade no ambiente 
corporativo se torna cada dia mais a 
chave para manter colaboradores en-
gajados e a produtividade da equipe”, 
releva Camargos.

Grandes empresas como Falconi, 
IFood, MRV Engenharia e Localiza, 
por exemplo, já adotaram programas 
voltados à saúde do colaborador dentro 
das empresas. 

E essa é uma tendência que deve 
crescer ainda mais no “novo normal”. 
Hoje, 92% dos diretores de empresas 

Trabalhador feliz é, em média, 31% mais produtivo, 
três vezes mais criativo e vende 37% a mais em comparação com outros.
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Saúde física e mental são grandes 
aliadas para felicidade no trabalho

A saúde mental dos brasileiros já estava em estado de alerta mesmo antes do isolamento social. 
Segundo a OMS somos o país mais ansioso do mundo e o mais depressivo da América Latina

no Brasil acreditam que o bem-estar 
dos colaboradores é um fator impor-
tante no dia a dia e trabalham com 
ações de saúde corporativa, segundo 
uma pesquisa de tendências de RH 
da Deloitte. E quando se fala em 
“saúde” também envolve bem-estar 
físico, mental e social, e não somente 
a ausência de doenças, de acordo 
com  a OMS. 

O também sócio-fundador da Star-
tup, Pedro Reis, revela que 60 mil 
pessoas já passaram pela plataforma 
da VIK e a tendência é que até o final 
do ano esse número seja dobrado. 
“Programas focados na melhoria da 
qualidade de vida impulsionam tan-
to o colaborador como a empresa. 
Investir em melhorias internas para 
o funcionário, como programas de 
gamificação, traz benefícios para 
todos dentro e fora do ambiente 
corporativo, fazendo com que os co-

laboradores se sintam mais saudáveis 
e confortáveis com seu estado físico, 
emocional e social. Além disso, é 
possível premiar os colaboradores 
ao final da competição proposta pelo 
programa escolhido”, conta.

Trabalhador feliz é, em média, 31% 
mais produtivo, três vezes mais criativo 
e vende 37% a mais em comparação 
com outros, é o que diz um estudo re-
alizado pela Universidade da Califórnia. 
“Trazer humanização e integração para 
as empresas está entre os principais 
pontos que levam qualidade de vida e 
satisfação para os colaboradores. Inves-
tir na melhoria do clima organizacional 
e também entender/valorizar cada um 
na equipe, pode ser a chave para levar 
felicidade à sua empresa. E não se es-
queça: atividade física libera endorfina, 
invista nisso!”, finaliza Camargos.

Fonte e mais informações: (https://
desafiovik.com.br/VIK).
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