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Daniela Vianna, CEO e co-fundadora, conta que o primeiro passo rumo 
ao que se tornou uma startup milionária, não foi identificar o problema 
mas sim o mercado e a partir disso oferecer um produto para aquele 
mercado, analisando como ele reage, compra e funciona. E só então, a 
partir deste entendimento granular (e remunerado), expandir para a 
oferta de conteúdo e serviços, que  têm o processo de desenvolvimento 
mais custoso e demorado. A estratégia funcionou. Em menos de seis 
meses, a empresa que até então se autofinanciou, recebeu aporte de 
investidores e já fatura mais de U$ 1 milhão por ano.  

E-commerce esotérico = startup milionária
O varejo omnichannel não é mais opcional, afinal os clientes esperam 

uma experiência de compra satisfatória em todos os canais. Execu-
tado de forma correta, resultará em maior movimentação e aumento 
de vendas também aos varejistas. A transformação omnichannel 
requer adotar a visão de que quebrar os limites é uma necessidade. 
Portanto, não é um evento, mas sim uma jornada. Os varejistas estão 
reformulando suas cadeias de suprimentos, operações de site e loja, 
marketing, merchandising, entre outros processos.  

O poder do omnichannel

O Brasil experimenta uma fase de retomada gradual das ativida-
des comerciais, após um longo período de isolamento social. Nesse 
momento, donos de pequenas empresas de todo o país precisam se 
adaptar à nova realidade, para reabrir as portas oferecendo segu-
rança a colaboradores e clientes. Diante disso, o Sebrae criou uma 
série de protocolos específicos, com dicas de procedimentos a serem 
implantados a fim de garantir a saúde de todos. As orientações para 
os donos de indústria de móveis são baseadas em normas técnicas de 
organizações nacionais e internacionais.  

Indústria moveleira e protocolo de segurança
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Negócios em Pauta

Novo acesso ao Porto 
A Santos Port Authority contratou empresa para elabora-

ção do projeto básico das obras do novo acesso rodoviário 
ao Porto de Santos, que ligará a Via Anchieta à avenida 
perimetral e faz parte do conjunto da nova entrada da 
cidade de Santos. Com valor de R$ 3,5 milhões, o serviço 
tem prazo contratual de 18 meses para sua finalização e  
prevê um viaduto de entrada no Porto, sobre a via Anchieta, 
e outros viadutos para transposição de vias ferroviárias. 
Aém de trazer mais segurança, dará mais agilidade no 
acesso rodoviário aos terminais do complexo, ao eliminar 
cruzamentos rodoferroviários, melhorando, assim, a relação 
Porto-Cidade.    Leia a coluna completa na página 3

Sérgio Furtado/Imagens Aéreas/reprodução

News@TI

Getnet lança hackathon online para fomentar 
o empreendedorismo social

@A Getnet, empresa de tecnologia do Grupo Santander
especializada em soluções digitais de meios de pagamen-

tos, abriu inscrições para o Hackathon Empreenda Getnet, 
em parceria com o Sebrae. O objetivo da competição, que 
será 100% online, é pensar em soluções de venda a distância 
ou adaptações de produtos já existentes que estimulem a 
retomada da receita para ajudar pequenos e médios empre-
endedores que estão sendo fortemente impactados nesta 
pandemia. O evento acontece entre 8 e 11 de outubro. Os 
interessados em participar devem se inscrever e consultar 
o regulamento pelo link http://www.hackathongetnet.com.
br/ Leia a coluna  completa na página 2

AI/Getnet

Em junho de 2020, a Associação 
Brasileira de Franchising 
divulgou os números do setor de 
franquias referentes ao primeiro 
trimestre de 2020.

O intuito era mostrar como o mercado foi 
impactado pela crise do Coronavírus. 

Segundo o levantamento, o setor teve um 
faturamento de 41 bilhões, 0,2% maior 
quando comparado a 2019. O crescimento 
pode parecer modesto, porém foi recebido 
com bastante entusiasmo por não estar 
negativo. 

As franquias são tidas como um inves-
timento certeiro, já que contam com todo 
o suporte e o know how da franqueadora.
São negócios já testados e aprovados no
mercado. Porém, hoje o grande desafio
tanto das franqueadoras, quanto dos fran-
queados, é estabelecer estratégias sólidas
no âmbito digital. Uma pesquisa feita com
25 mil pessoas, em março de 2020, da con-
sultoria Kantar mostra um crescimento no 
uso das redes sociais na pandemia em 40%. 

Os responsáveis por esse número são o 
Instagram, Facebook e Whatsapp. Por isso, 
utilizar as redes sociais, nesse período, 
pode ser benéfico para franqueadores, 
franqueados, clientes e possíveis prospects. 
Para Leandro Rampazzo, CEO da Godiva 
Propaganda, agência especializada em 
franchising, "as franqueadoras e os fran-
queados precisam estabelecer conexões 
entre eles e entre os clientes, a estratégia 
tem que partir da integração 360º", explica. 

Segundo o CEO, hoje para expandir, 
atrair franqueados e fortalecer a mar-
ca, as estratégias e ações digitais são 
indispensáveis. O digital já faz parte do 
cotidiano de todas as pessoas, se adequar 
às transformações tecnológicas e investir 
em ferramentas de estratégia digital tem 
um custo muito menor do que as mídias 

5 estratégias digitais para 
franchising na pandemia 

tradicionais, como TV e Rádio. Além de 
trazer maior assertividade por meio da 
mensuração de resultados. Pensando nisso, 
Leandro elaborou cinco dicas de estratégias 
digitais para a sua franquia: 

1 – Objetivos - Traçar o objetivo e ter 
um direcionamento para a marca são os 
primeiros passos para uma boa estratégia 
digital. À partir disso pode-se criar as 
ações a serem tomadas para atingir o ob-
jetivo principal: Seja captar novos clientes, 
fortalecer a marca, expandir a franquia, e 
etc. É importante criar as metas com prazo 
para chegar ao resultado final, para que os 
passos fiquem tangíveis. 

2 – Analise/estude o seu segmento e 
público - Fazer a busca e a análise do públi-
co-alvo, personas, mercado, concorrentes é 
primordial. Você precisa saber exatamente 
com quem vai falar e de que forma vai falar. 
O que funciona e o que não funciona naquele 
setor que você quer chegar, etc. 

3 – Monte o planejamento com prazos 
- Depois dos dois passos anteriores chegou 
o momento de montar o planejamento com 

prazos. Você deve unir os dados da análise 
do setor com as suas metas para chegar ao 
objetivo final. Essa parte inclui o desen-
volvimento das artes, das campanhas, do 
planner de divulgações, etc. 

4 – Utilizar o canal de comunicação 
de acordo com o público alvo - Unindo 
os três passos, você vai perceber quais 
são as necessidades e quais redes sociais 
os clientes e franqueados utilizam. Seja 
o Instagram, Facebook, Linkedin e etc.
É necessário ver onde seu público está
inserido e engajar a partir disso as suas
publicações e marca.

5 – Analisar o feedback - Sempre é im-
portante analisar o retorno que a estratégia 
digital nos fornece, para que na próxima 
estratégia se cubra as lacunas. Quais foram 
as publicações que foram mais vistas, mais 
curtidas, mais compartilhadas. O nível de 
interação das pessoas com certeza vai falar 
muito de acordo com os próximos passos a 
serem tomados. Analisar os leads recebidos 
e se as metas estão sendo cumpridas. 

Fonte e mais informações: 
(www.godivapropaganda.com.br).
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Nasa vai voltar à Lua 
A Nasa acaba de anunciar um plano de 

US$ 28 bilhões para voltar à Lua no ano 
de 2024. A agência precisa esperar que 
o Congresso aprove o orçamento, que
destinará US$ 16 bilhões somente para o
pouso no satélite natural. O objetivo da 
agência espacial é pousar na região do 
Polo Sul da Lua. O projeto para construir 
o veículo que será o responsável pelo
pouso dos astronautas está sendo dispu-
tado pela Blue Origin, de Jeff Bezos, e a 
SpaceX, de Elon Musk. A missão levará 
dois astronautas e entre os tripulantes 
estará uma mulher, que será a primeira 
a pisar no satélite natural (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/lgpd-entenda-as-7-principais-mudancas-para-empresas-e-consumidores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/industria-moveleira-sebrae-apresenta-protocolo-de-seguranca-para-garantir-retomada-segura/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-um-e-commerce-esoterico-se-tornou-uma-startup-milionaria/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quebrar-limites-e-uma-necessidade-o-poder-do-omnichannel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/certificacao-digital/
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OpiniãO
Como a Selic impacta a Bolsa 

de Valores (e pode deixar 
o investidor confuso)

No início de agosto, 
o Copom derrubou 
a taxa básica de 
juros (Selic) para 
2%, chegando ao 
patamar mais baixo 
da história, com o 
objetivo de incentivar 
o mercado de 
consumo. 

Se, por um lado, o custo 
do crédito diminuiu e 
as pessoas possuem 

mais capacidade de compra, 
por outro, os investidores 
se veem cada vez mais obri-
gados a diversificarem seus 
investimentos e saírem da 
renda fixa. Dados da B3 já 
apontam tal cenário como 
uma realidade. Hoje exis-
tem cerca de três milhões 
de investidores inscritos na 
Bolsa, ou seja, um aumento 
de 68% em relação ao início 
de 2019. 

Apesar do vertiginoso 
crescimento, muita gente 
ainda continua com o pa-
trimônio parado na conta 
ou aplicado em títulos 
que rendem migalhas. Já 
aqueles investidores mais 
informados e que costumam 
aplicar em fundos multimer-
cados também perceberam 
que a maior parte de seus 
investimentos estavam em 
títulos públicos e, agora, 
objetivando a diversifica-
ção, pagam 20% dos seus 
lucros para quem conseguir 
entregar mais de 0,17% a.m. 
(taxa CDI mensalizada). 

Ou seja: se o gestor entre-
gar mais de R$ 17 a cada R$ 
10 mil reais investidos, ele 
fica com 20%, além dos 2% 
já cobrados. Obviamente, 
esse fundo tende a não valer 
mais a pena. Porém, antes 
de apresentar uma solução 
ao problema, vamos enten-
der como a redução da taxa 
afeta seus investimentos. Já 
que a renda fixa sofre gran-
des impactos com a redução 
de juros, a alternativa mais 
comum a ser analisada passa 
a ser a renda variável. 

Como as ações da B3 são 
escolhas preferenciais, é 
importante notar que os 
investidores irão natural-
mente para a Bolsa e, por ser 
um mercado precificado por 
oferta e demanda, os preços 
naturalmente tendem a su-
bir possibilitando ganhos es-
peculativos. Parece difícil, 
né? Mas vamos explicar com 
outras palavras. Quando a 
demanda é grande, maior é 
a vontade de comprar uma 
determinada ação. Assim, 
o detentor atual das ações 
percebe esse movimento e 
opta por segurar esse ativo 
ou vendê-lo mais caro. 

Uma comparação fácil 
desse movimento pode 
ser explicada pelo preço 
que estamos pagando por 
alguns itens no supermer-
cado durante a pandemia. 
Além do movimento natural 
e especulativo dos preços 
das ações, a queda nos juros 
acontece com o objetivo de 
estimular a economia. Com 
juros baixos, a oferta de cré-
dito melhora e o consumidor 

passa a ter mais poder de 
compra, principalmente nas 
compras a prazo. 

Se as pessoas gastam 
mais suas economias, toda a 
cadeia de consumo é movi-
mentada. Isso significa que 
as empresas terão maiores 
receitas, poderão produzir e 
investir mais, potencializan-
do seu lucro e crescimento. 
Lucro que irá para o bolso 
do investidor acionista. Esse 
fluxo naturalmente é perce-
bido no mercado financeiro. 
Tanto que cresce a cada dia 
o número de "gurus" e casas 
de análises com o discurso 
positivos sobre a rentabi-
lidade que determinadas 
ações podem oferecer.

Antes de cair na tentação 
desses discursos, a reco-
mendação mais plausível 
para quem está dando seus 
primeiros passos em inves-
timentos de renda variável 
é manter-se bem informado. 
Outra dica: o tempo em que 
se informa é tão importante 
quanto a própria informa-
ção. De nada adianta re-
ceber a informação de que 
uma empresa vai continuar 
crescendo depois de uma 
boa temporada. Não enten-
deu? Vamos lá…

Suponha que a ação 
ACAO4 paga 4% de divi-
dendos -  o dobro da Selic a 
2% - quando o custo da ação 
está a R$ 5 (seu dividendo, 
portanto, é de R$ 0,20 por 
ação). O investidor recebe 
a informação de que o ativo 
vai subir naquele dia. En-
tretanto, por conta do tra-
balho, não conseguiu fazer 
a operação de compra e no 
dia seguinte verificou que a 
ação já estava em R$ 8,00. 

Com aumento do preço, o 
investidor terá menos ações 
no portfólio e os dividendos 
irão apresentar rentabilida-
de próxima de 2,5% ao ano. 
Pouca diferença sobre a 
renda fixa para correr risco 
de perdas, certo? Sem dúvi-
da. Por causa desse tipo de 
cenário - bastante comum 
no dia a dia - uma solução 
simplista não é necessária 
para atender os objetivos 
da maioria dos novos inves-
tidores. Da mesma forma, 
se está lendo esse texto (e 
entendendo), você já está 
bem grandinho para acredi-
tar nos "gurus do mercado".

Hoje com o mundo cada 
vez mais ágil, é necessário 
que as pessoas encontrem 
uma solução que possibi-
lite embarcar em renda 
variável, conhecimento 
de mercado, velocidade e 
robustez operacional, por 
um preço competitivo e que 
gere rentabilidade. As casas 
de análises automatizadas 
chegaram para resolver esse 
problema. Os especialistas 
dessas empresas se com-
prometem a operacionalizar 
tudo para o investidor, por 
meio da tecnologia, além 
de gerar as análises sobre  
a Bolsa.

(*) - É sócio-fundador e CPO 
da TradeMachine, fintech que 

disponibiliza investimentos em 
renda variável a partir de estratégias 
automatizadas indicadas pelos seus 

algoritmos (https://trademachine.co/).

Felipe Cavalcante (*)

São Paulo, quarta-feira, 23 de setembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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News@TI 

Provider IT lança projeto LAB

@A Provider IT, uma das principais consultorias e provedoras de ser-
viços de TI do país, acaba de anunciar seu novo projeto, intitulado 

LAB Provider IT, que tem como objetivo, além de organizar o processo 
de inovação dentro da companhia, auxiliar outras empresas na jornada 
da transformação digital. A iniciativa identifica tendências e explora 
novas oportunidades de negócios, colaborando com a polinização do 
conhecimento e a construção de parcerias estratégicas. Além disso, o 
LAB Provider IT busca aplicar uma abordagem estruturada a fim de 
explorar tecnologias emergentes para oferecer soluções inovadoras 
nos mercados de atuação e futuros nichos da empresa (https://pro-
vider-it.com.br/empresa/?utm_source=epr&utm_medium=PR&utm_
campaign=provider-it-home-empresa&utm_content=provider-it-
-home-empresa-sobre).

200 vagas para profissionais de TI e Suporte

@A Qintess, uma das principais fornecedoras de soluções de tecnologia 
do Brasil, anuncia a expansão de suas operações para o Nordeste, 

com a abertura de mais de 200 vagas para profissionais de TI, suporte 
e gerenciamento de projetos para sua nova filial de Fortaleza (CE), que 
atenderá diretamente os clientes da região. Entre as vagas, destaque para 
as posições de analistas e especialistas em suporte para área Financeira, 
Administrativa e de Infraestrutura de TI. Candidatos interessados em 
participar dos processos seletivos devem enviar dados pessoais e currí-
culo atualizado para o e-mail recrutamentoeselecao@qintess.com. Para 
mais informações, a lista completa de vagas e os requisitos técnicos para 
cada posição estão disponíveis on-line, nos links https://resourceit.com/
carreira e https://www.linkedin.com/company/qintess/jobs/

WhatsApp Business API para concessionárias

@Acaba de ser lançado o WhatsApp Business Syonet, solução 
integrada com o CRM da Syonet – líder em soluções de Gestão 

de Relacionamento com o cliente no setor automotivo. Por meio dele, 
concessionárias conseguirão construir relacionamentos mais abran-
gentes em toda a jornada, além de manter um fluxo de comunicação 
constante com toda essa base de contatos, otimizando a comunicação 
e trazendo inovação a todo processo. Com o CRM Syonet é possível 
explorar todo o potencial do WhatsApp Business API. Essa integração 

traz maior escalabilidade para empresas que atuam na rede, além de 
proporcionar diversas vantagens, como relatórios de conversas, aten-
dimento híbrido — com atendentes humanos e bots –, entre outras 
(https://whatsapp.syonet.com/).

Segurança completa em nuvem híbrida

@A Trend Micro, líder global em cibersegurança, anuncia que suas 
ofertas de segurança em nuvem híbrida receberam a designação 

AWS Outposts Ready, parte do Amazon Web Services (AWS) Service 
Ready Program. Essa designação reconhece que a Trend Micro demons-
trou uma integração bem-sucedida com implantações AWS Outposts. 
O AWS Outposts é um serviço totalmente gerenciado que estende a 
infraestrutura, serviços, APIs e ferramentas AWS para praticamente 
qualquer datacenter, espaço de co-localização ou instalação on-premises 
(https://www.trendmicro.com/aws).

Grupo Empreenda anuncia parceria com o 
Meu Futuro Digital

@O Grupo Empreenda é um dos apoiadores da ONG Meu Futuro 
Digital, um ecossistema digital criado em fevereiro deste ano com 

o propósito de transformar o Brasil em um país do futuro trabalho e 
da educação, por meio da Tecnologia da Informação. O objetivo da 
associação sem fins lucrativos é duplicar a mão de obra qualificada 
em TI, passando de 1,5 para 3 milhões de profissionais durante oito 
anos, crescimento que, estima-se, levaria também à duplicação do PIB 
de serviços de TI brasileiro, chegando a R$ 500 bilhões, no mesmo 
período. O apoio do Grupo Empreenda irá contribuir para fortalecer a 
missão do MFD, que também é a de conectar talentos com empresas 
líderes do segmento de tecnologia (http://www.meufuturodigital.org/).

100 mil vagas em curso preparatório para o ENEM

@Em parceria com o Vai Cair no Enem e Gokursos, o grupo Ser 
Educacional lança o projeto ENEM 360, para oferecer, gratuita-

mente, 100 mil vagas para o curso preparatório e diversos conteúdos 
multimídias sobre assuntos que devem ser cobrados na prova do 
Exame Nacional do Ensino Médio. O objetivo é facilitar os estudos de 
estudantes que se preparam para o exame deste ano.

ricardosouza@netjen.com.br

Especialista analisa como a 
tecnologia pode perpetuar o racismo

Andre Miceli (*)

A inteligência artificial está cada 
vez mais inserida na sociedade, 
em nossas vidas e até mesmo 

decisões. Utilizamos, mesmo sem saber 
exatamente como essa tecnologia se 
aplica, em nosso consumo, escolhas, 
segurança, trabalho, saúde, desloca-
mentos e até mesmo nas formas de 
nos relacionarmos virtualmente com 
as pessoas.

Mas quem constrói os algoritmos 
que desempenham todas essas 
funções? Quais são as bases que es-
truturam esses dados? Os modelos 
matemáticos das tecnologias não 
possuem a capacidade de questionar, 
eles vão exclusivamente interpretar 
os dados que colocamos para eles. E 
isso pode gerar muitos problemas. O 
preconceito é um deles e se mostra 
cada vez mais presente. E isso tem 
a ver com a influência humana na 
programação dos dados.

“A tecnologia perpetua o preconceito 
porque foi desenvolvida com essa base. 
Racismo, sexismo, homofobia, classicis-
mo, nacionalismo, preconceito religioso 
e xenofobia podem surgir nesse pro-
cesso de análise de dados analisados 
pela inteligência artificial, sem chance 
de contestação, em seus moldes atuais. 
Os algoritmos enviesados dependem 
muito da configuração desenvolvida 
pelos humanos que os constroem, 
por isso é fundamental considerar o 
papel dos algoritmos na tomada de 
decisões, especialmente nos casos em 
que os algoritmos desempenham um 
papel fundamental na formação de um 
processo de decisão, mesmo quando 
a decisão final é feita por humanos”, 
destaca André Miceli, coordenador 
do MBA de Marketing, Inteligência e 
Negócios Digitais da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

De acordo com o especialista, os 
preconceitos estão atrelados a pres-
supostos humanos, ou seja, sempre 
pode haver um viés. Frequentemente, 
recorremos à tecnologia para ajudar a 
resolver problemas. Mas quando a so-
ciedade define, enquadra e representa 
as pessoas de cor como "o problema", 

“Três ações são muito importantes 
para corrigir o viés na inteligência ar-
tificial e nos algoritmos. O primeiro é 
a mudança dos modelos matemáticos, 
para garantir que os usados são ade-
quados a cada uma de suas funções; o 
segundo é a necessidade de um Data 
7 que seja representativo, que não 
utilize sub conjuntos que reforçam os 
vieses da sociedade - quanto maior o 
volume de dados, melhor a avaliação 
que os algoritmos vão fazer; e por fim, 
o monitoramento constante e asserti-
vo da performance com dados reais. 
Encontrar essa valia entre o que os 
algoritmos disseram e o que de fato 
acontece”, explica Andre Miceli.

Há pessoas em todas as etapas desse 
processo. Correções devem ser feitas 
para evitar viés. Variáveis sem causali-
dade entre elas, sem levar a correlação 
em conta.

“O entendimento das informações 
coletadas pelas máquinas precisa ser 
revisto. Estamos reproduzindo esse 
momento binário que é característico 
de um dado matemático. Não podemos 
aceitar essa limitação e permitir a 
amplificação disso por um algoritmo”, 
finaliza.

(*) É Especialista em sociedade digital, Andre Miceli 
é coordenador do MBA de Marketing, Inteligência e 

Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e CEO da MIT Technology Review Brasil.

Especialista Andre Miceli destaca que algoritmos podem fazer associações raciais e que análises dos 
dados coletados sofrem influência humana

Freepik

essas soluções geralmente fazem mais 
mal do que bem. Projetamos tecnologias 
de reconhecimento facial que visam 
suspeitos de crimes com base na cor 
da pele.

“Os algoritmos são apenas auto-
matizados. E se você não corrigir 
o viés, estaremos automatizando o 
preconceito. Portanto, a questão 
que devemos enfrentar é se conti-
nuaremos projetando e implantando 
ferramentas que levam a essa direção, 
visando atender a determinados pro-
pósitos. Se não queremos a tecnologia 
seja usada para perpetuar o racismo, 
devemos garantir que não conflite-
mos problemas sociais como crime, 
violência ou doença com negros e 
pardos, por exemplo. Quando fazemos 
isso, corremos o risco de transformar 
essas pessoas nos problemas que 
implantamos para nossa tecnologia 
resolver, na ameaça que projetamos 
para erradicar”, analisa.

Mas como evitar que os algoritmos 
continuem sofrendo essa influência e 
de certa forma até ampliando o precon-
ceito? A inclusão de outros olhares no 
processo de programação, com uma 
equipe mais inclusiva, traz abordagens 
diferentes e ajuda a identificar falhas 
nos sistemas antes que, de fato, se 
tornem um problema. Além, é claro, de 
outras mudanças estruturais.

Algoritmo e preconceito
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D - Criatividade e Inovação 
Pioneira na utilização de tecnologias educacionais, a International 
School, programa de educação bilíngue para escolas de ensino 
regular, promove uma competição entre crianças de todo o Brasil, 
de 6 a 11 anos. Usando lego, o concurso será lançado com um 
desafio por semana e revelará as principais criações a partir de 
temas como, poluição dos rios, invenções do futuro para ajudar 
o mundo, o cômodo da casa predileto na pandemia da Covid-19 e 
homenagem aos professores. Aberto ao público, o desafio será feito 
com as peças do brinquedo ou via soluções online, como o Draw 
Brick e Block Cad, e objetiva oferecer uma atividade educativa, 
despertando nas crianças habilidades necessárias para o século 
21, como criatividade, inovação, empreendedorismo, pensamento 
crítico, bilinguismo e resolução de problemas. Para se inscrever, 
acesse: (www.isdesafio.com).

E - Exame de Suficiência 
A segunda edição de 2020 do Exame de Suficiência do Conselho 
Federal de Contabilidade está marcada para o dia 8 de novembro 
(domingo), das 9h30 às 14h, seguindo o horário oficial de Brasília. 
A aprovação nessa avaliação é um dos requisitos para a obtenção de 
registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 
A prova será composta por questões objetivas e acontece na modali-
dade online. As inscrições devem ser efetuadas no período entre 14h 
do dia 22 de setembro e 16h do dia 22 de outubro de 2020, somente 
pelo site da Consulplan (www.consulplan.net) ou pelo site do CFC 
(www.cfc.org.br). 

F - Viagem dos Sonhos
A Harley-Davidson do Brasil está em busca de um motociclista 
para fazer parte da equipe da H-DB em uma viagem dos sonhos, de 
Salvador até Brasília, pilotando uma Ultra Limited, equipada com 
Reflex Defensive Rider Systems. Esta viagem de tirar o fôlego, com 
duração de dez dias, abrange estradas da Bahia, Goiás e do Distrito 
Federal, descobrindo algumas das mais belas regiões brasileiras. O 
Rider Wanted 2021 objetiva criar conteúdo para o fim de aproxi-
mar ainda mais a H-D de seus clientes e entusiastas, promovendo 
a descoberta de mais lugares, mais paisagens, mais pessoas e mais 
histórias a bordo de uma motocicleta. Para participar, acesse o 
site: (https://freedom.harley-davidson.com/pt_BR-Rider-Wanted-
Contest) e efetue o cadastro. Depois, envie um texto de no máximo 
dez linhas, ou  o link de um vídeo próprio postado no YouTube, 
com até dois minutos, que melhor responda à pergunta: “Por que 
eu deveria ser escolhido para ser o motociclista nesta viagem dos 
sonhos da Harley-Davidson?” 

A - Conselho da Juventude 
O Governo de São Paulo abriu as inscrições do chamamento público 
para composição do Conselho Estadual de Juventude. Destinadas 
a jovens de 18 a 29 anos, serão realizadas por meio do formulário 
(https://www.sdr.sp.gov.br/juventude/). No ato da inscrição, o 
candidato deverá juntar digitalmente os documentos detalhados 
no edital. O órgão será composto por 24 membros, sendo 12 re-
presentantes da sociedade civil e 12 representantes de órgãos e 
entidades governamentais ligadas à juventude. O mandato será de 
dois anos. Encerradas as inscrições, a lista dos candidatos com 
número de inscrição será divulgada pela Comissão Eleitoral no site 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

B - Mercado Digital
Com a promessa de realizar um evento gratuito por mês, a Alura 
(www.alura.com.br), plataforma de ensino online, promove a Se-
mana da Agilidade, entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro. 
O objetivo é aprofundar no universo digital, por meio de cases 
reais com empresas líderes de mercado, além de abordar os im-
pactos da transdisciplinaridade na transformação de uma carreira 
e marca. Os conteúdos, em formato de lives, ainda vão discutir a 
importância de ser um “profissional T”, atualmente, que domina a 
área de atuação, mas tem habilidades que contribuem em outros 
setores da empresa. Com foco em profissionais que estão em um 
contexto de transformação digital e integrantes de times que uti-
lizam metodologias ágeis, o evento contará com oito convidados. 
Inscrições podem ser feitas pelo link (http://www.alura.com.br/
semana-agilidade).

C - Educação Inovadora  
Com a expertise em tecnologia educacional, a Big Brain - referência 
na América Latina pelos diversos produtos e serviços oferecidos em 
parceria com a Microsoft, vai promover nos dias 30 de setembro, 1 e 2 
de outubro o Congresso Latino-Americano de Educação Inovadora para 
auxiliar gestores e suas respectivas escolas sobre o novo cenário. O 
tema principal foi nomeado “Congresso Latino-Americano de Educação 
Inovadora: 2020: O ano que antecipou o futuro tecnológico educacional’, 
evidenciando o salto acadêmico que as instituições foram obrigadas a 
executar, muitas vezes sem o recurso ou assistência necessários. Os 
eventos ocorrerão entre as 18h30 e 21h00 com um cronograma vasto 
de palestras, debates e cases de sucesso, como: ‘O papel da tecnologia 
no futuro da educação’; Educação 4.0 x Indústria 4.0: O que espera a 
nova geração?’ e o ‘O novo modelo de sala de aula’. Inscrições: (http://
www.sympla.com.br/congresso-latino-americano-de-educacao-inova-
dora__974468).

G - Preparação e Revisão de Textos 
A preparação e a revisão de textos são etapas fundamentais do processo 
editorial e fazem parte do grupo de fatores responsáveis por determinar 
a qualidade de um livro, revista, quadrinho ou qualquer outro produto 
editorial. Da mesma forma, ter um bom domínio da língua portuguesa 
é fundamental para qualquer preparador e revisor de textos; afinal, é 
o responsável por corrigir erros de gramática e ortografia dos projetos. 
É preciso também conhecer todas as normas, assim como as variações 
linguísticas regionais e de época. Os preparadores e revisores devem fazer 
o trabalho de checagem de todos esses dados para evitar a disseminação 
de informações erradas que podem culminar em uma repercussão negativa 
do livro. Para os que se interessam pelo mercado editorial,  Universidade 
do Livro oferece o curso “Preparação e revisão: o trabalho com o texto”. 
Saiba mais em: (www.universidadedolivro.com.br). 

H - Carro Zero em Jogo
Já pensou ganhar um carro zero jogando online? A Volkswagen e o 
Escape60 atenderam o seu pedido! No jogo Desafio Nivus Escape60, o 
grande vencedor vai levar o primeiro Smart Car produzido na América 
do Sul. Serão doze desafios classificatórios, com dois enigmas cada e 
apenas um ganhador. Os vencedores de cada desafio se enfrentarão na 
grande final, composta por cinco enigmas e o participante que ganhar 
o jogo no menor tempo levará para casa um Volkswagen Nivus Highline 
na cor Vermelho Sunset e outros prêmios exclusivos. Para participar, 
basta se cadastrar no site (www.vwnivusescape60.com.br). O primeiro 
desafio será realizado no próximo dia 29, às 20h. Cada desafio deve ser 
resolvido em até duas horas e o tempo passa a valer a partir das 20h.

I - Gastronomia para Pets
A partir da próxima semana chega ao mercado uma linha exclusiva de 
produtos da marca Mon Petit Chéri, trazendo o conceito de “gastronomia 
para pets”.  A empresa inicia a venda dos “Tomperos Pets” assinados pelo 
chef francês e jurado do programa MasterChef, Erick Jacquin, juntamente 
com opções de rações superpremium livres de transgênicos. Os sabores 
são “salmão à carbonara”, “champignon ao azeite trufado”, “foie (fígado) 
agridoce” e “creme de vegetais com hortelã” (receita vegetariana). A 
ração superpremium, por sua vez, vai ser vendida nos sabores “peixe” 
(para gatos), bem como “frango” e “carne” (para cães). As rações vão ser 
comercializadas nos tamanhos de 1kg, 2,5kg e 6kg, já os “Tomperos Pets” 
em embalagem de 250ml. Saiba mais em: (www.monpetitcheri.com.br). 

J - Saúde Suplementar
O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar e a Escola de Negócios 
e Seguros  lançam um curso inédito, online e gratuito, sobre os funda-
mentos da saúde suplementar. Desenvolvido por especialistas, o “Curso 
Básico de Saúde Suplementar”, com duração de 12 horas, em formato 
de Educação a Distância, apresenta aspectos regulatórios e econômicos 
do setor em aulas em vídeo e material didático de fácil compreensão e 
grande aplicação no dia a dia. É voltado aos profissionais da saúde suple-
mentar, como operadoras de planos e seguros saúde, inclusive corretores, 
cooperativas, e para quem trabalha nas estruturas de serviços. Também 
é de interesse para o meio acadêmico, advogados e profissionais da área 
administrativa e pode ser bastante útil para magistrados. Inscrições e 
mais informações: (http://iess.org.br/?p=eventos&evento=59).

Cada vez mais pelo cliente
O ano de 2020 tem sido 
um verdadeiro teste 
para todos os setores da 
sociedade

Estamos enfrentando uma 
pandemia de proporções 
imensuráveis e, com ela, os 

impactos do distanciamento social. 
Além dos desafios para a saúde e 
para a economia, o cenário coloca as 
empresas literalmente “na parede” 
quando o assunto é proximidade 
e relevância na vida do cliente. E 
mesmo no distanciamento, o aten-
dimento humanizado ganha espaço, 
pois é o que faz o seu negócio se 
manter presente e indispensável. 

Nesse contexto todo, estar atento 
e disponível para ouvir ainda mais a 
dor do cliente é fundamental. Pode 
parecer clichê e simples de execu-
tar, mas quantas vezes você teve um 
problema com um produto ou pediu 
ajuda e não se sentiu escutado? 
Quantas frustrações já carregou 
como consumidor? O próprio mer-
cado financeiro como um todo tem 
um histórico não tão positivo nesse 
sentido - mas, quem sabe fazer isso 
bem, certamente alcança uma boa 
vantagem competitiva. 

Adicionalmente, o atendimento é 
fator crucial na escolha, na indicação 
de uma marca e na manutenção 
do relacionamento - logo não dá 
para guardar essa informação na 
gaveta e não agir. De acordo com 
um levantamento da consultoria 
Forrester realizado no Brasil e 
em outros quatorze países no ano 
passado, 60% das pessoas decidem 
cancelar um serviço ou deixam de 
comprar um produto quando ficam 
insatisfeitas com o atendimento. 

Ou seja, a opinião do cliente 
deveria guiar as decisões de qual-
quer empresa e precisaria ser um 
trabalho constante, desenvolvido 
diariamente. E ouvir o cliente não 
significa somente adaptar-se ao que 
ele “diz que quer”, mas sim buscar 
entender toda a sua experiência 
com a marca e identificar os pontos 
frágeis nessa jornada, porque eles 
sempre existem. 

É preciso dialogar de forma clara 
para entender até mesmo o que o 
cliente não fala ou não expressa 
diretamente, pois é isso o que faz do 
atendimento humanizado a chave 
para essa conexão mais profunda 
com o público e para a construção 
de um relacionamento sólido e 
duradouro. Certamente, a melhor 
experiência de atendimento é a que 
envolve e inclui. É a que resolve os 
problemas que trouxeram o cliente 
até você. É a que compreende a 
sua linguagem e usa isso para gerar 
entendimento. 

No mundo da tecnologia, também 
significa acolher as diferenças e 
lidar com o comportamento das 
gerações, sabendo que o uso das 
soluções não será o mesmo para 
todos. Pensar que somente “ter 
um aplicativo” para vender seus 
produtos ou prestar serviço será su-

ficiente é minimizar o atendimento. 
O desafio é “ser” um aplicativo com 
a melhor experiência para o usuário 
e facilitar a sua vida. 

E vou além: é manter-se disponí-
vel para ajudá-lo a fazer uso, para 
mostrar como funciona, especial-
mente quando esse aplicativo é 
estranho à sua rotina ou lhe causa 
medo e insegurança. É por isso que 
a humanização do atendimento 
deveria ser sempre uma premissa 
para todos os negócios, indepen-
dentemente do canal pelo qual 
você vende ou serve o seu cliente, 
pois isso é uma questão de atitude 
de marca. 

No digital, no físico ou nos dois, 
o que mais importa é pensar na 
experiência, pois você pode ter 
um atendimento presencial mais 
robótico do que um chatbot, ou 
pode ouvir muito o seu cliente 
e conhecê-lo tão bem que o seu 
chatbot consegue gerar satisfação. 
Nas instituições financeiras, por 
exemplo, que impactam milhares 
de pessoas em diferentes condições 
sociais e econômicas, nem sempre 
a busca por eficiência operacional 
e pela digitalização resultou em 
melhor qualidade no atendimento. 

E quando pensamos no público 
50+, especialmente em cortes infe-
riores de renda, isso tem ainda mais 
impacto, pois você não pode apenas 
aplicar tecnologia sem empreender 
esforços para inclui-los digitalmente 
e ajudá-los a lidar melhor com o 
dinheiro. Nessa hora, a personaliza-
ção dessa relação ganha ainda mais 
espaço, pois é quando você começa 
a individualizar o seu serviço com a 
intenção genuína de ajudar o cliente. 

Inclusive é isso que ele está 
dizendo. Em pesquisa recente 
“Como bancos e fintechs podem 
democratizar os serviços financei-
ros na América Latina”, realizada 
pela consultoria IDC, sete em cada 
dez clientes afirmaram desejar 
um melhor relacionamento com 
seus bancos e experiências mais 
personalizadas. E quando essa 
proximidade vem à tona, o retorno 
também acontece, pois o cliente 
volta a comprar na sua loja e reco-
menda o seu serviço sempre que 
alguém pergunta - e promotores 
para a sua marca são o maior valor 
que um negócio pode ter. 

Mais uma vez: não importa o 
canal. O que faz a diferença é saber 
ouvir, acolher cada demanda como 
se fosse a única e transformar dados 
em informações para construir a 
melhor jornada para o cliente, o 
que passa sim por tecnologia e hu-
manização dessa relação. Sigamos 
próximos, estabelecendo relações 
de ganha-ganha, seja no Dia do 
Cliente, que celebramos no último 
dia 15, ou em qualquer outro dia 
do ano. 

(*) - É diretor de Negócios do Agibank 
e responsável pelas áreas de Vendas, 

Canais, Clientes e Atendimento 
da instituição, respondendo pelos 
canais digitais e pelos pontos de 

atendimento físicos.

Glauber Correa (*)

Em seu 3º Levantamento da Safra 
2020 de café, a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) 
indica que o Brasil deve colher 
61,6 milhões de sacas beneficiadas, 
considerando-se os tipos arábica e 
conilon. Isto representa aumento 
de 25% em relação ao ano passado. 
Será a segunda maior safra brasilei-
ra de todos os tempos, atrás apenas 
da colheita de 2018, quando a pro-
dução total chegou a 61,7 milhões 
e a de arábica, a 47,5 milhões de 
sacas. A área total é estimada em 
2,2 milhões de hectares. 

O grande destaque desta safra é 
o café arábica, que tem produção 
estimada em 47,4 milhões de sa-
cas, crescimento de 38,1% sobre 
o ano passado e se aproximando 
do recorde de 47,5 milhões de 
sacas alcançado na bienalidade 
positiva anterior (2018). O clima 
foi favorável nas fases de floração 
e frutificação. Já a produção de 
café conilon enfrentou condições 

O grande destaque desta safra é o café 
arábica, que tem produção estimada em 

47,4 milhões de sacas.
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Sondagem indica que atividade já se encontra 
no patamar pré-crise.
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A Utilização da Ca-
pacidade Instalada 
(UCI) alcançou 71%, 

2 pontos percentuais acima 
do apurado em agosto de 
2019 e 4 pontos percentuais 
a mais na comparação com 
julho. É o maior percentual 
para o mês desde de 2014, 
quando o UCI ficou em 72%.

“Na esteira dessa recupe-
ração, o otimismo do em-
presário também continuou 
aumentando, impulsionado 
tanto pela recuperação da 
economia, como pelo início 
do período de fim de ano, 
sazonalmente mais favorável 
à produção industrial”, diz 
a sondagem. Mesmo com 
meses de crescimento da pro-
dução, os estoques seguem 
em queda e em nível abaixo 
do planejado. O índice de 
evolução do nível de estoques 
registrou 46,3 pontos em 
agosto. Desde abril, os esto-
ques vêm registrando queda.

Atividade industrial segue em 
recuperação com alta do emprego
A atividade industrial continua em recuperação e já se encontra no patamar pré-crise, de acordo com a 
Sondagem Industrial, divulgada ontem (22) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)

O índice de expectativa 
para a demanda em setem-
bro aumentou 1,7 ponto, em 
relação a agosto, para 63,1 
pontos, o melhor resultado 
para o índice em mais de 
dez anos. O índice de ex-
pectativa de compras de 
matérias-primas aumentou 
1,9 ponto para 60,6 pontos. 
A última vez que o índice 
havia superado 60 pontos 
foi em agosto de 2010. Já 
o índice de expectativa de 
número de empregados foi 
de 54,8 pontos, o maior 
desde abril de 2011. A 
expectativa de exportação 
aumentou 3 pontos e atingiu 
55,4 pontos. O indicador de 
intenção de investimento 
cresceu pelo quinto mês 
consecutivo e atingiu 55,3 
pontos, avanço de 4,3 pon-
tos frente a agosto. Desde 
maio, o indicador acumula 
crescimento de 18,6 pontos 
(ABr).

O índice de evolução do 
número de empregados 
atingiu 53,8 pontos em 
agosto. “O índice já havia 
superado a linha divisória de 
50 pontos em julho (índice 
de 50,9 pontos) mas, ao se 
afastar da linha, revela maior 
disseminação do movimento 
de aumento do emprego”, diz 
a CNI. O indicador de agosto 
é o maior da série histórica 

mensal, iniciada em janeiro 
de 2011. Todos os índices de 
expectativa mantiveram-se 
em crescimento na pesqui-
sa realizada neste mês. “O 
otimismo do empresário 
vem sendo impulsionado 
tanto pela recuperação da 
economia, como pelo início 
do período sazonalmente 
mais favorável à produção 
industrial”, diz a CNI.

Safra brasileira de café é a segunda 
maior da história

99,1% de arábica e 0,9% de conilon. 
Para o Espírito Santo,  a estimativa 
é de 13,6 milhões de sacas, com au-
mento de 49,1% para o café arábica 
(4,5 milhões de sacas) e queda de 
13% para o conilon (9,1 milhões 
de sacas). São Paulo deve colher 
6,2 milhões de sacas de arábica e a 
Bahia, 4,1 milhões, com o aumento 
de área em produção, áreas irrigadas 
e clima mais favorável. 

O dólar valorizado elevou os 
preços do café. As exportações, 
no entanto, estão ligeiramente 
menores que as do ano passado. 
O total de café exportado no ano 
civil (janeiro a agosto de 2020) foi 
de 26,4 milhões de sacas milhões 
de sacas, volume 3,0% menor que 
no mesmo período de 2019. O ce-
nário de preços elevados motivou 
o produtor a vender boa parte da 
safra antecipadamente. A comer-
cialização da safra 2020/21 (julho 
a junho) está por volta de 60% (GI/
CONAB).

climáticas desfavoráveis no Espí-
rito Santo, impactando o potencial 
produtivo dessas lavouras que leva-
ram à queda de 5,1% na produção 
nacional, prevista em 14,3 milhões 
de sacas.

Minas Gerais, maior produtor, deve 
colher 33,5 milhões de sacas, 36,3% 
a mais que no ano passado, sendo 



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 23 de setembro de 20204 Negócios
Empresas 

&

Para veiculação de seus Balanços, 
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUKAS MIGUEL DA SILVA VICTÓRIO, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(22/09/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Waldir 
Victório e de Cristiane Costa da Silva. A pretendente: MÔNICA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (31/05/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Rozalvo da Cruz Santos e de Cosmiria dos Santos.

O pretendente: FERNANDO MORENO BARRETO, de nacionalidade brasileira, profis-
são securitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/07/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nilson Barreto e de 
Rosana Pacheco Moreno Barreto. A pretendente: CARLA MORAES CORDEIRO, de 
nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/08/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Adilson Marcus Cordeiro e de Elisabeth Moraes Cordeiro.

O pretendente: EWERTON ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
supervisor de call center, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(06/12/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Pedro Jose da Silva e de Maria Cristina Alves da Silva. A pretendente: SHAYENNE 
ADRIADNEY PICHININI COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de 
cobrança, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia (28/11/1993), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Anderson de Jesus Costa e 
de Sandra Regina Pichinini Costa.

O pretendente: LEONARDO KEITH YAMAJI, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/06/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Massaki 
Yamaji e de Cleide Ribeiro de Moraes Yamaji. A pretendente: ARIANE AMORIM DA 
PAZ, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (23/03/1996), residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, filha de Hernandes Ferreira da Paz e de Erci de Amorim.

O pretendente: EDIVAN JUNIOR DE LIMA MARQUES, de nacionalidade brasi-
leira, profissão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(26/03/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Edinaldo Marques e de Rosa Maria de Lima. A pretendente: THAIANE MARTINS 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (26/03/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Marcelo Roberto dos Santos Oliveira e de Alessandra 
Martins Giannini.

O pretendente: GABRIEL DE ABREU BRISOLLA, de nacionalidade brasileira, 
profissão coordenador de loja, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (17/07/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Nei Leite Brisolla e de Dulce Jeane de Abreu Brisolla. A pretendente: CAMILA 
DE SOUSA REIS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado civil 
solteira, nascida em Xique-Xique - BA, no dia (18/05/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Francisco Batista dos Reis e de Amélia 
Soares de Sousa.

O pretendente: KLEBER AUGUSTO TURISCO FRANCO, de nacionalidade braasileira, 
profissão cozinheiro, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia (24/03/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Santiago Carlos Franco Perez e de Ana Turisco Franco. A pretendente: MELISSA 
DE OLIVEIRA CELESTINO, de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/09/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio José Celestino e de Sueli de Oliveira.

O pretendente: THIAGO FRANCISCO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/03/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre Viveiros 
Pereira e de Hilda Maria Francisco Pereira. A pretendente: POLIANA MARQUES DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida 
em São Félix do Araguaia - MT, no dia (02/05/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Silvio Pereira de Souza e de Nilzete Marques Dias.

O pretendente: RAPHAEL MARQUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/12/1994), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo SP, filho de José Raimundo Marques 
Oliveira e de Ligia Rosa da Silva Oliveira. A pretendente: HELOÍSA SANTOS COUTO, de 
nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, estado civil solteira, nascida 
em Porto Alegre - RS, no dia (19/08/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Elias Couto da Silva e de Regina dos Santos Couto da Silva.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão militar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/07/1998), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wanderley Antonio 
dos Santos e de Rosangela Rodrigues dos Santos. A pretendente: BEATRIZ SANTOS 
DE MEDEIROS CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/03/1999), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jurandir da Cruz e de Flavia 
Santos de Medeiros Cruz.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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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: DAVI MOREIRA MONTEIRO, profissão: programador, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Lobo Monteiro e de Marleide Moreira 
da Silva Lobo Monteiro. A pretendente: NATHALIA RIBEIRO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1999, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Alex Sandro Ribeiro e de Vera Lucia 
Alves de Almeida Ribeiro.

O pretendente: LEONARDO ALVES DA SILVA, profissão: montador óptico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano, PE, data-nascimento: 06/11/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Adenice Josefa da Silva. A pretendente: PRISCILA 
OLIVEIRA MARTINS, profissão: aux. de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Santos, SP, data-nascimento: 06/07/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Alberto Santana Martins e de Cacilda Oliveira Martins.

O pretendente: EVERTON SOARES SANTOS, profissão: funcionário público estadu-
al, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Soares Santos e de Maria 
do Carmo da Silva Santos. A pretendente: LILIAN DE ALBUQUERQUE HONDA, pro-
fissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
16/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Julio Honda e de Joice 
de Albuquerque Honda.

O pretendente: KAIQUE PEREIRA DOS ANJOS SILVA, profissão: assistente de TI, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Malferes da Paz Silva e de Cleide Pereira dos 
Anjos. A pretendente: DEBORA DOS SANTOS TOLENTINO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de David Ribeiro Tolentino e de Nilzete dos Santos 
Tolentino.

O pretendente: ALEX SILVA HOLANDA, profissão: serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Moreira Holanda e de Alzira Sancho da Silva. 
A pretendente: NATALIA DA SILVA COSTA, profissão: aux.limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1996, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Leonizio Araujo da Costa e de Vanusa Pereira 
da Silva.

O pretendente: JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO, profissão: padeiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Wilson Alves de Araujo e de Maria Aureni 
Rodrigues da Silva Araujo. A pretendente: JENNIFER BISPO DOS SANTOS, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gerson Aureliano dos 
Santos e de Patricia Bispo dos Santos.

O pretendente: ANDERSON ALVES SANCHES, profissão: cobrador de ônibus, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Presidente Prudente, SP, data-nascimento: 20/10/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido Sanches Quintiliano e de 
Edite Alves Sanches. A pretendente: ROSILENE PEREIRA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Pereira da Silva e de Eva 
Carolina da Silva.

O pretendente: JANIEL BARBOSA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 03/06/1992, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Inácio da Silva Filho e de Maria da Paz Bar-
bosa da Silva. A pretendente: NADIA SILVA DE MOURA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Araujo de Moura e de Vanusa 
Pereira da Silva.

O pretendente: ANDRÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 31/01/1989, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis da Silva e de Izabel 
Pereira da Silva. A pretendente: DENISE BATISTA DOS SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1984, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Batista dos Santos e de 
Terezinha Bispo dos Santos.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA, profissão: corretor de imó-
veis, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/2001, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Luis Feliciano da Silva e de 
Tatiana Almeida da Silva. A pretendente: MAIARA ANÍZIA FERREIRA PRUDÊNCIO, 
profissão: aj.geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adelcio Benedito Pru-
dêncio e de Martha Nilda Ferreira.

O pretendente: ALMIRANTE RODRIGUES SOARES, profissão: metalúrgico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 18/10/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vitório Soares Quaresma e de Otacília Ro-
drigues da Silva. A pretendente: SOLANGE PEREIRA SILVA, profissão: corretora de 
imóveis, estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimen-
to: 21/11/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Argemiro Pereira da 
Silva e de Joeliza Viana Arruda.

O pretendente: WILLIAN CHARLES DEZEN, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vaner Dezen e de Cornelia Pinho Dezen. 
A pretendente: SAMIRA CHILDER HEN LOPES, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Lopes Gonçalves e de Sandra 
Ferreira Hen.

O pretendente: RICHARD NOGUEIRA DE SOUZA, profissão: promotor de vendas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Carlos de Souza e de Andreia Noguei-
ra Cardoso. A pretendente: MILLENA CRUZ FERNANDES SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 17/03/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Altieres Fernandes da Silva e de Alexsandra 
Pimenta da Cruz.

O pretendente: DARIO ARAUJO DA ROCHA CARNEIRO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joselito Lopes Carneiro e de Rosangela Araujo 
da Rocha Carneiro. A pretendente: CAMILA SOARES SOUSA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1995, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Soares de Sousa e de Antonia 
Annasinda Alves de Sousa.

O pretendente: GERDONIO CAVALCANTE DE BRITO, profissão: fiscal de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Morada Nova, CE, data-nascimento: 02/05/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Furtado de Brito e de Raimunda 
Nilza Cavalcante. A pretendente: AUXILIADORA HILDA DA SILVA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Bom Jardim, PE, data-nascimento: 17/11/1974, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Severino da Silva e de Hilda 
Calorinda da Silva.

O pretendente: JOHNATA DOUGLAS ARAUJO FROTA, profissão: técnico em tele-
comunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/05/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Evaldo Oli-
veira Frota e de Maria de Araujo Frota. A pretendente: ALINE DE SOUZA, profissão: 
assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Deusualdo de Souza e 
de Ana Lucia Novais da Silva.

O pretendente: JOSÉ MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS, profissão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 14/02/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Silva Santos e de Maria Noeme Ta-
vares dos Santos. A pretendente: TAINÁ PEREIRA DA SILVA, profissão: professo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos da Silva e de 
Clêudi Pereira da Silva.

O pretendente: EBER DE OLIVEIRA SANTOS, profissão: analista de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/03/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Armando Batista dos Santos e de Alzeneide Maria de 
Oliveira Santos. A pretendente: MICHELLE MONTEIRO DO NASCIMENTO, profissão: 
designer gráfico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/10/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivan Flor do Nascimento 
e de Ruth Raquel Monteiro do Nascimento.

O pretendente: LUCIANO EBNER, profissão: gerente comerical, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 10/10/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vanice Abner. A pretendente: JOYCE GRACE 
ALVES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lucia-
na Alves da Silva.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE DE ANDRADE, profissão: assistente de arqui-
tetura, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ermivaldo Viana de Andrade e de 
Francisca Henrique Fabricia. A pretendente: GABRIELY RODRIGUES CELESTINO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemir de Souza Ce-
lestino e de Gislaine Calvo Rodrigues Celestino.

O pretendente: MANOEL BATISTA JESUS DA SILVA, profissão: lavrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 25/10/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Acetide Alves da Silva e de Ma-
ria de Jesus. A pretendente: EDIMÁRIA DE JESUS SILVA, profissão: lavradora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Pindobaçu, BA, data-nascimento: 26/11/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antônio Raimundo da Silva e de 
Eulina Maria de Jesus.

O pretendente: FLAVIO DOMINGOS LIROA JUNIOR, profissão: administrador ban-
cos de dados, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/02/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Flavio Domingos Liroa 
e de Jucilene Farias da Cruz Domingos Liroa. A pretendente: JULIANA TEIXEIRA DE 
LIMA, profissão: escriturária hospitalar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Gerse Teixeira de Lima Filho e de Vera Lucia da Silva Lima.

O pretendente: GABRIEL FERNANDO DA SILVA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/2000, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Fernando Barbosa da Silva e de Ana Paula Barbosa da 
Silva. A pretendente: YASMIM CUNHA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Roberto Ramos da Silva e de Maria Eridan Cunha Ramos da 
Silva.

O pretendente: ERIVELTON DE SOUZA GAMA, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 25/06/1991, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Francisco Gama e de Gildeluce de Souza 
Gama. A pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS, profissão: promotora de vendas, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 05/05/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Evangelina Lina dos Santos.

O pretendente: WESLEY ALVES DA SILVA, profissão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Souza Silva e de Maria de Lourdes Alves 
dos Santos. A pretendente: NATALIA ALVES DA SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1994, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Edney Pereira da Silva e de Nelita Aparecida Alves.

O pretendente: JHONY MATHEUS PEREIRA DA FONSECA, profissão: enfestador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel Fernandes da Fonseca e de Devanete 
José Pereira da Fonseca. A pretendente: ROBERTA SANTOS PEREIRA DO NASCI-
MENTO, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/06/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto 
Pereira do Nascimento e de Maria Janice dos Santos.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA CARVALHO LIVOTTO, profissão: auxiliar ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/05/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Livotto e de Gi-
celia Pereira de Carvalho Livotto. A pretendente: LÍGIA MARIANE NISHIDA, profissão: 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nasci-
mento: 14/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Henrique Nishida 
Junior e de Daés Ribas Leite Nishida.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, profissão: operador multifuncional 
pleno, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Bispo de Oliveira e de Maria 
Gorete Rodrigues. A pretendente: JADE SIMÕES DOS SANTOS, profissão: assisten-
te administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/06/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arnaldo Cardozo dos 
Santos e de Regina Laudicea dos Santos.

O pretendente: JAILSON ROBERTO DE LIMA, profissão: conferente, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 01/08/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Roberto de Lima e de Josefa Maria de 
Lima. A pretendente: THAISA CHAMAS VILLEGAS, profissão: assistente administrati-
vo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rafael Nanni Villegas e de Sonia 
Chamas Villegas.

O pretendente: FERNANDO JANDOSA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1997, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jose Paulo da Silva e de Judite Aparecida Jandosa da 
Silva. A pretendente: GIOVANNA PEREZ DE SOUSA, profissão: assistente de depar-
tamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Silva de Sousa 
e de Juliana Aguilar Perez.

O pretendente: CLEICIONEY DE SOUSA MACEDO, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Piripiri, PI, data-nascimento: 22/09/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antônio de Sousa Macedo e de Maria Cléia Rodrigues de 
Sousa. A pretendente: ALDINETE MENDES PEREIRA, profissão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Rio Tinto, PB, data-nascimento: 21/01/1991, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severino Gomes Pereira e de Valdineide 
Mendes de França.

O pretendente: JOVENILTON RAMOS DE SOUZA JUNIOR, profissão: aux. de logís-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jovenilton Ramos de Souza e de 
Evani Martins Lourenço. A pretendente: LUANA MARTINS DE ARAUJO, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lucivaldo Teixeira de 
Araujo e de Ivanete Martins de Oliveira.

O pretendente: JOEY SOARES RIBEIRO, profissão: mecânico industrial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/2001, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Soares Ribeiro e de Patricia Ribeiro Paes 
Landim. A pretendente: KAREN ALEXSSANDRA PINHEIRO, profissão: aux.financeiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1999, resi-
dente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Vivian Pinheiro.

O pretendente: JULIO CESAR CAMPOS CHINEN, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Chinen Falcon e de Edna Pereira Campos 
Cheverria. A pretendente: GABRIELA TOBIAS FURTADO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo de Souza Furtado e de Elisangela Tobias 
Mota dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DUARTE DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Áderço Vieira da Silva e de Keli Cristina Duarte da Silva. 
A pretendente: ISABELA CARNEIRO ALVES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ronaldo Alves e de Lucia Helena Carneiro Alves.

O pretendente: LUCAS GUILHERME NEVES ANDRADE JESUS, profissão: mensagei-
ro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/2001, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilberlanio Andrade Oliveira Jesus e de 
Adriana Neves de Souza. A pretendente: ALINE RIBEIRO RODRIGUES BITENCOURT, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/01/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cosmo Rodrigues Biten-
court e de Ildeni Ribeiro Bitencourt.

O pretendente: CAIO HONORIO, profissão: designer gráfico, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1995, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Honorio Filho e de Simone Clemente de Melo. A pretendente: 
BEATRIZ MENDES SIGNORELLI, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/2001, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Edson Emanoel Signorelli e de Caroline Alves Rosa Farias Mendes.

O pretendente: DEIVIDE RIBEIRO FRANCISCO, profissão: supervisor de segurança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 27/11/1980, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Benedito Francisco e de Janete 
Ribeiro Francisco. A pretendente: EDNÉIA TEREZINHA DE MELO, profissão: policial 
militar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Dias de Melo e de Maria 
Teixeira da Costa de Melo.

O pretendente: ROBERTH HENRIQUE GONÇALVES SILVA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/2000, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Dantas da Silva e de Alexandra Apa-
recida Gonçalves do Carmo. A pretendente: ANA BEATRIZ SOUZA CRUZ, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/09/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Carlos Pimenta da Cruz e de Ana Claudia de Souza Cruz.

O pretendente: NATAN DE OLIVEIRA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Everaldo Gomes Silva e de Tereza de Oliveira. A preten-
dente: PRISCILA MARQUES PATRICIO, profissão: servidora pública municipal, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gerson Patricio e de Maria Adalva Patricio.

O pretendente: ILTON ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1991, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Clodoaldo Alves Nascimento e de Ana Paula Silva 
de Lima. A pretendente: RAFAELA DE FÁTIMA COSTA CORREIA, profissão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 13/05/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro dos Santos Correia e de Paulina Costa.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE ALCANTARA, profissão: impermeabilizador, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nasci-
mento: 20/11/1965, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Pedro de 
Alcantara e de Ana de Jesus. A pretendente: TELMA DA SILVA TEIXEIRA, profissão: 
copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Caatinga do Moura-Município de Jacobi-
na, BA, data-nascimento: 15/03/1967, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Onaldo de Araujo Teixeira e de Maria Cândida da 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

O pretendente: CHAN TONG YUN, nascido em Jacareí - SP, no dia (23/06/1988), profis-
são motion designer, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Chan Yiu Ching e de Huang Lan Ying. A pretendente : ALESSANDRA 
AKEMI KOBUCHI nascida em Umuarama - PR, no dia (04/07/1989), profissão contadora, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Mario Kobuschi e de Eliza Emiko Tominaga Kobuchi.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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: FELIPPE MARQUES, estado civil solteiro, profissão designer, nascido 
nesta Capital, Brás, SP, no dia 02/01/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Norberto Marques e de Solange Leme Marques. A pretendente: 
MÁRCIA GENI DA SILVA, estado civil solteira, profissão corretora de imóveis, nascida 
em Toledo, PR, no dia (02/03/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Ivanir Gomes da Silva e de Iná das Graças da Silva.

O pretendente: KAUÊ FILIPE VERGARA, estado civil solteiro, profissão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 25/03/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Antonio Vergara Pereira e de Roseli de Sou-
za Vergara. A pretendente: DÉBORA CORREA PENA, estado civil solteira, profissão 
engenheira, nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (04/03/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Garcia Pena e de Maria 
Aparecida Dias Correa Pena.

O pretendente: DÊNIS TAKASHI MUNACATA, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 04/10/1983, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Katsu Shiko Munacata e de Teresinha 
Harumi Munacata. A pretendente: TAIANE CRISTINE DE SOUSA, estado civil solteira, 
profissão promotora de vendas, nascida em Curitiba, PR, no dia (07/02/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Sousa e de Deborah 
Christina Massuci.
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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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraodinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 01 de outubro de 2020, às 14 horas
(“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1343,
Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar o aumento do capital social da Companhia a ser integralizado mediante o aporte de
bens pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., observado o exercício do direito de preferência pelos
demais acionistas da Companhia, com a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social; 2) Ratifi-
car a contratação da empresa avaliadora para emissão de laudo de avaliação dos bens a serem
aportados ao capital social da Companhia, nos termos do artigo 8º da Lei das S.A.; 3) Aprovar o laudo
de avaliação elaborado pela empresa avaliadora; e 4) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresen-
tar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição
custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois)
dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordiná-
rias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cum-
pram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá
ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 29 de setembro de 2020. Em de-
corrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcio-
nal, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessidade
de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail
jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua
validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as recomenda-
ções das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser ob-
servados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização
Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Tabajara Bertelli Costa - Presidente

Edital para conhecimento de Terceiros, Expedido nos autos de Interdiçãode Maria de Lourdes 
Lopes, requerido por Márcia Regina Lopes e Outros - rocesso 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.  

Aumentou a busca 
do consumidor 
por crédito 

O Indicador de Demanda do 
Consumidor por Crédito da 
Serasa Experian mostra que 
houve uma alta de 0,7% na 
procura por crédito em agosto, 
frente ao mesmo mês do ano 
passado. Este foi o primeiro 
avanço interanual na demanda 
por crédito após seis quedas 
seguidas. A região Sudeste foi 
a que apresentou maior expan-
são na procura por crédito, 
de 2,8%, seguida de Sul, com 
+0,4%. Já as regiões Centro-O-
este (-6,4%), Nordeste (-0,6%) 
e Norte (-0,5%) apresentaram 
retração na demanda. Todas 
estas variações referem-se a 
agosto de 2020 perante agosto 
de 2019. 

De acordo com o economista 
da Serasa Experian Luiz Rabi, 
essa alta confirma que os im-
pactos do isolamento social na 
procura por crédito ficaram 
para trás. “Esse avanço é muito 
importante e significa que o 
pior já passou, estamos retor-
nando aos níveis anteriores a 
essa crise. As pessoas estão 
buscando crédito para rene-
gociar dívidas e para investir, 
como por exemplo, em imóvel. 
Com a queda da taxa de juros, 
elas não só querem renegociar 
dívida, como também buscam 
melhores opções de inves-
timentos e, nesse sentido, a 
aquisição de imóvel se torna 
uma boa opção”, avalia Rabi 
(AI/Serasa Experian).

Pupo Neto (*) 
 
Incluir na rotina das empresas os 

planos de business continuity não é 
fácil. Em uma breve lista de tarefas, 
podemos colocar nessa conta: tomada 
de decisões difíceis - muitas vezes soli-
tárias - que precisam gerar trabalho em 
equipes eficientes, rápidas e precisas. 
Tudo isso evitando burocracias e falta 
de relevância à comunicação de crise 
que a maioria das empresas apresenta. 
Não há, ou não deveria haver, gestão 
do negócio sem mapeamento de riscos 
e planos de contingência. 

Mas de fato, por que tanto adiamos 
planos adequados de gerenciamento 
de crise? 

O ideal seria começar o planejamento 
quando tudo está bem. Mas sabemos 
que isso é quase utopia. Estamos 
sempre envoltos em tarefas urgentes, 

deixando para depois o plano de como 
evitá-las. Todos sabemos que estão 
no mercado centenas de excelentes 
profissionais capazes de ajudar as 
empresas a organizarem uma estrutura 
operacional, financeira, com ferramen-
tas, treinamentos e todo suporte de 
implantação. 

Evitar este processo é só uma questão 
financeira para sua empresa, ou passa 
também por um processo cultural? 
No lado financeiro, há todo tipo de 
estudo de ROI para saber o quanto um 
processo de gerenciamento de crise 
economiza para as empresas. Então 
sabemos que não é só isso.  Cultural-
mente o brasileiro tem a tendência 
de deixar as coisas “estourarem” e 
chegarem no limite para resolvê-las. 
Mas vemos muitos exemplos de que 
isso está mudando rapidamente em 
muitas empresas. 

Em meu dia a dia tenho contato com 
os principais responsáveis por crise 
e segurança nas maiores empresas 
do Brasil, e é sempre gratificante ver 
a mudança de mindset e busca de 
inovação tecnológica pela quais estão 
passando, e poder participar de muitos 
destes processos. Somente em 2019, 
o mercado de segurança eletrônica 
movimentou R$ 7,17 bilhões no Brasil, 
segundo a Associação Brasileira das 
Empresas de Sistemas Eletrônicos de 
Segurança (ABESE), o que aponta a 
relevância que as marcas estão dando a 
questões de segurança, a fim de evitar 
maiores problemas e riscos. 

Mas se muitas empresas já estão vi-
vendo uma nova era no gerenciamento 
de crise, por que não todas? Fica a 
reflexão. 

(*) - É CEO da CoSafe, plataforma digital de business 
continuity.

Com a ajuda de machine learning e inteligência artificial, localiza 
dados referentes ao Prazo Médio de Pagamento e sugere melhorias.
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A fim de evitar maiores 
problemas e fechar o 
mês no azul, o merca-

do passou a buscar alternati-
vas que ajudam a identificar 
melhores oportunidades 
de negócios, prazos de pa-
gamentos e recebimentos, 
entre outros. 

A Klooks – maior base de 
dados de demonstrativos 
financeiros do Brasil – in-
corporou sua tecnologia a 
uma nova funcionalidade o 
“Painel de Inteligência”, que 
coleta dados de empresas de 
capital fechado e encontra 
melhorias em margens e 
prazos médios. O big data 
da Klooks analisa as informa-
ções enviadas pela empresa 
contratante, entre principais 
clientes, prazos de paga-
mentos e volumes de vendas 
vendidos no último ano. 

A partir daí, com a ajuda 
de machine learning e inte-
ligência artificial, a Klooks 
localiza dados referentes ao 
Prazo Médio de Pagamento 
(PMP); e Prazo Médio de 

Profissionais de ponta continuam sendo extremamente 
solicitados em território americano.
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O certificado digital 
é uma ferramenta 
eletrônica que faz 
o papel de uma 
assinatura digital de 
seu usuário e possui 
validade jurídica 
apta a garantir as 
transações eletrônicas 
e vários outros serviços 
realizados de forma 
online.

Por meio da certifica-
ção digital as pessoas 
físicas e jurídicas 

podem assinar seus docu-
mentos de forma digital 
em qualquer lugar do mun-
do, sempre com segurança 
e agilidade, garantindo a 
seu usuário autenticidade, 
integridade, confidencia-
lidade e segurança nas in-
formações trocadas.

As seguintes atividades 
podem ser efetuadas atra-
vés da certificação digital, 
tanto para pessoas físicas e 
jurídicas:
	 •	Assinatura	de	notas	fis-

cais, conhecimentos de 
transporte eletrônico 
(CTs-e) e manifesta-
ções do destinatário;

	 •	Assinatura	e	 envio	do-
cumentos pela internet 
com segurança;

	 •	Desburocratização de 
processos uma vez que 
dispensa reconheci-
mento de firmas, pois 
é tudo realizado de for-
ma virtual;

	 •	Economia	 de	 tempo,	
já que os serviços são 
realizados pela inter-
net;

	 •	Envio	de	declarações;
	 •	Garantia	 da	 validade	

jurídica dos documen-
tos eletrônicos;

	 •	Realização	de	login	em	
ambientes virtuais com 
segurança;

	 •	Realização	 de	 transa-
ções bancárias;

Ressalta-se que a certifi-
cação digital na maioria das 
vezes é facultativa, sendo  
considerada obrigatória 
em alguns casos, como 
para empresas que neces-
sitam emitir notas fiscais 
eletrônicas e também para 
todos que são inscritos no 
regime tributário de lucro 
presumido ou lucro real.

Já as empresas que são 
inscritas no simples nacio-
nal, de forma não obrigató-
ria para a emissão de nota 
fiscal eletrônica não são 
obrigadas a possuírem o 
certificado digital.

Tipos de Certificados 
Digitais

Atualmente temos dois 
tipos de certificados di-
gitais, um para pessoa 

física e outro para jurí-
dica:
	 •	e-CNPJ – este tipo de 

certificado digital, fun-
ciona como um CNPJ 
virtual. É utilizado para 
emissão de nota fiscal 
eletrônica, obrigações 
acessórias e também 
para transmissão de 
escritura fiscal digital.

	 •	E-CPF – este tipo de 
certificado digital, fun-
ciona como um CPF 
virtual. É utilizado para 
entrega de declarações 
de imposto de renda e 
diversos outros docu-
mentos eletrônicos que 
necessitam de uma as-
sinatura digital.

No Brasil, são utilizadas 
duas formas para se ter o 
certificado digital: A1 e o 
A3.
	 •	Certificado	A1: é um 

dos tipos mais utiliza-
dos por empresas. O 
certificado A1 é um 
software que fica já 
instalado no computa-
dor. Funciona de forma 
automática enquanto o 
usuário trabalha, sendo 
capaz de reconhecer as 
informações e já reali-
zar a assinatura digital 
para seus processos. 
Precisa ser renovado 
a cada período de um 
ano. Ao fim deste pe-
ríodo, o usuário deve 
renovar o seu acesso 
pagando uma taxa. 
Sua facilidade de uso é 
alta. É possível realizar 
emissões de notas fis-
cais eletrônicas auto-
maticamente.

	 •	Certificado	A3:	é um 
certificado digital por-
tátil. O certificado A3 
é um hardware muito 
semelhante a um pen 
drive (quando solicita-
do com conexão USB) 
ou também um cartão 
de memória. Possui as 
mesmas funções que 
o certificado A1, po-
rém não possui insta-
lação no computador. 
O usuário só consegue 
autenticar os docu-
mentos se ele estiver 
conectado ao compu-
tador.

Em tempos em que a 
burocracia se mostra cada 
vez mais sem sentido, a 
utilização de ferramenta 
segura como o Certificado 
Digital, otimizando tempo 
e processos, faz-se neces-
sária e será cada vez mais 
comum vermos sua aplica-
ção no nosso cotidiano.

Eduardo Moisés

Certificação 
Digital

Tecnologia ajuda a renegociar prazos 
de pagamentos e recebimentos

A crise sanitária e econômica, causada pela pandemia mundial do Coronavírus, comprometeu o 
desenvolvimento financeiro de empresas, de diversos setores

deles; o comercial tem uma 
visão mais ampla sobre o 
prazo médio de pagamentos 
e suas margens. 

Já a área de crédito tem 
acesso a balanços mais 
completos e minuciosos de 
seus fornecedores e clientes, 
a fim de obter uma dimen-
são maior sobre o risco de 
inadimplência e prejuízo 
financeiro. E, por fim, a 
diretoria e as áreas de inte-
ligência e planejamento tem 
acesso a balanços e análises 
de concorrentes, clientes 
e fornecedores. A solução, 
baseada em inteligência 
artificial e machine learning, 
coleta dados demonstrativos 
de fontes públicas e cria rela-
tórios de empresas de capital 
fechado. Com base nestes 
demonstrativos, a startup 
fornece dados atualizados, 
padronizados e relevantes 
para uma avaliação segura 
e aprofundada.

Fonte e mais informações: 
(https://bigdata.klooks.com.
br/).

Recebimentos (PMR) de 
fornecedores e clientes e 
sugere melhorias. “O painel 
de inteligência que desen-
volvemos tem o objetivo de 
ajudar as empresas a buscar 
melhores oportunidades de 
negócios e renegociações, 
com informações precisas e 
minuciosas”, comenta Ale-
xandre Abu-Jamra, CEO e 
fundador da Klooks. 

“Conseguimos analisar os 
dados de diversos setores do 
mercado, como indústrias, 

distribuidores, varejistas, 
área da saúde, serviços, 
transportes, tecnologia, 
entre outros”, finaliza. Além 
de oferecer um panorama 
geral – apresentando dados 
seguros sobre o mercado 
– o Painel de Inteligência 
identifica oportunidades 
de negócios em todos os 
departamentos da empresa: 
a área de Suprimentos con-
segue entender qual o prazo 
médio de recebimentos dos 
fornecedores e as margens 

Quem deseja imigrar 
para os Estados Unidos 
com o objetivo de trabalhar 
e construir carreira no ex-
terior, não deve ser afetado 
pela pandemia do novo 
Coronavírus e as novas 
políticas de imigração do 
presidente dos EUA, Do-
nald Trump. Profissionais 
de ponta continuam sendo 
extremamente solicitados 
em território americano, 
com portas abertas em 
praticamente todos os 
estados. 

Na avaliação da advogada 
de imigração da TS Immi-
gration, Fernanda Cortes, 
a ocasião é uma valiosa 
oportunidade de migrar le-
galmente. “O visto EB-NIW, 
por exemplo, atende a esse 
interesse nacional e conce-
de	o	Green	Card	definitivo	
para o profissional. Existem 
muitas pessoas qualificadas 
no Brasil e que podem aten-
der uma demanda extrema-
mente solicitada em outro 
país. São trabalhadores da 
saúde, tecnologia, empre-
endedores, entre outros”, 
reitera. 

O início de 2020 bateu 
recorde de contratações 
em quase uma década e 
também foi registrada a 

EUA continua recebendo 
profissionais de ponta no país

menor taxa de desemprego 
no país dos últimos 50 anos. 
Mesmo com a desaceleração 
da economia do país por 
causa da pandemia, a expec-
tativa é que os profissionais 
de ponta continuem sendo 
contratados, independente 
da nacionalidade. 

“Diante deste cenário e das 
novas oportunidades nos Es-
tados Unidos, trabalhadores 
com alto grau de qualificação 
e destacada experiência 
profissional são muito so-
licitados no mercado de 
trabalho americano. Eles 
possuem excelentes possi-
bilidades para aquisição de 
um	Green	Card”,	conclui	a	
Dra. Fernanda Cortes. 

O momento também é 

muito favorável para pro-
fissionais de saúde. No 
ano passado, a Associação 
de Colégios Médicos Ame-
ricanos (AAMC, na sigla 
em inglês) estimou que, 
até o ano de 2030, haverá 
um déficit de 121 mil mé-
dicos nos EUA. No final de 
março, o Departamento de 
Estado dos Estados Unidos 
publicou em seu site um 
comunicado em que incen-
tiva médicos e enfermeiros 
estrangeiros a trabalharem 
no país, em troca de um 
visto de permanência, que 
pode se estender por até 
sete anos.

Fonte e mais informa-
ções: (https://www.tsim-
migration.com/).

Como as empresas podem se preparar para 
eventuais crises?
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 23 de setembro de 20206

"A LGPD terá grande impacto nas relações comer-
ciais e de consumo, principalmente diante da 
tendência de tratamento de dados pessoais de 

consumidores com a finalidade de traçar seu perfil. Para 
empresas com bases de dados já consolidadas, poderá 
haver necessidade de se buscar o reconsentimento. Em 
caso negativo, é possível que seu uso seja questionado.", 
explica o advogado.

 "É comum que as empresas tenham bases de dados 
sem reconhecer suas procedências, algo inviável a partir 
da implementação da lei. Uma opção seria segregar as 
bases e buscar a origem de todas as informações. Tam-
bém podem utilizá-las com base em outros fundamentos 
legais, como legítimo interesse por exemplo, mas isso 
pode acabar abrindo brechas para futuros questiona-
mentos. As bases existentes ainda serão reguladas pela 
Autoridade Nacional", completa. 

A lei nº 13.709, sancionada em 2018, teve sua vigência 
postergada e correu risco de novo adiamento em meio 
à pandemia da Covid-19. No entanto, com a decisão do 
Senado, a proposta foi declinada e a medida passa a 
entrar em vigor após nova sanção presidencial. 

Confira as sete principais alterações apontadas pelo 
especialista para empresas e consumidores com a im-
plementação da lei: 

Facilita o exercício dos direitos pelos titulares - 
Com a vigência da LGPD, os titulares passam a ter direito 
de receber informações transparentes sobre a forma com 
a qual seus dados estão sendo tratados. Pode ser que a 
instituição precise do consentimento para utilizar as in-
formações. O usuário poderá revogá-lo quando desejar, e 
solicitar a eliminação do que foi armazenado previamente. 

Caso a empresa não se adeque às regras, a lei prevê 
uma série de sanções, que aplica medidas corretivas e 
multas de até 2% do faturamento, com limite de R$ 50 

A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) pretende estabelecer um marco na relação e no tratamento das informações entre 
empresas e consumidores. Essa mudança vai gerar uma série de dúvidas tanto para clientes como para as companhias. 

É o que aponta Fábio Pereira, especialista em proteção de dados do Veirano Advogados. 

proteção de dAdos

Freepik

milhões. A suspensão ou proibição das atividades ligadas 
ao tratamento de dados também passa a ser permitida 
em casos de maior gravidade. No entanto, de acordo 
com o que prevê a lei do Regime Jurídico Emergencial, 
criada em meio à pandemia, a aplicação das sanções só 
começa a ser válida no dia 1º de agosto de 2021. 

estabelece a necessidade de nomeação de um 
dpo - Com a vigência da LGPD, as empresas passam a ter 
de nomear um Encarregado de Dados, ou Data Protection 
Officer (DPO), ou seja, um profissional encarregado da 
proteção de dados, cuja identidade deve ser divulgada 
publicamente, junto com suas informações de contato. 

A obrigatoriedade se estabelece em três casos: quando 
o tratamento for efetuado por uma autoridade ou um 
organismo público, excetuando os tribunais no exer-
cício da sua função jurisdicional; quando as atividades 
do responsável pelo tratamento ou do subcontratante 
consistam em operações que exijam um controle regular 
e sistemático dos titulares dos dados em grande escala, e 

quando as atividades principais consistam em operações 
de tratamento em grande escala de categorias especiais 
de dados, como condenações ou delitos criminais. 

traz a obrigação de preparar relatórios de 
impacto à proteção de dados - Com o objetivo de 
mitigar riscos, o documento, de total responsabilidade 
do controlador, registra as atividades que envolvam o 
tratamento de dados pessoais e que podem gerar ame-
aças aos direitos fundamentais. Nele, estão contidos os 
processos de responsabilidades que a empresa passa a 
assumir diante da ação. Serve como base para o cumpri-
mento de vários princípios da LGPD, como finalidade, 
transparência, adequação, segurança, entre 

traz a obrigação de responder imediatamente 
aos pedidos de titulares à confirmação do trata-
mento e acesso a dados e, em 15 dias, fornecer 
declaração completa - Como expressão do direito 
constitucional à privacidade e intimidade, os titulares 
sempre serão informados da necessidade de obtenção 
de dados e da finalidade para as quais serão utilizados. 

Com o objetivo de manter o máximo de transparência 
possível, a obrigatoriedade de informar imediatamente, 
de forma simplificada, a existência do tratamento e o 
acesso a dados, não tem exceções. Em um prazo de até 
15 dias para a resposta, uma declaração que indique a 
origem dos dados, os critérios utilizados e a finalidade 
do tratamento deve estar disponível ao usuário. 

titulares passam a ter novos canais de contato 
com as empresas - Para garantir o direito exigido por 
lei, as empresas devem dar prioridade para a manutenção 
de canais transparentes de contato com usuários para 
atender às suas demandas, assim como as da Agência 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD). As medidas 
valem para redes sociais, sites de internet, setor de va-
rejo, setor de saúde, bancário, e qualquer tipo serviço 
que colete dados pessoais. 

Usuários passam a contar com uma Autoridade 
Nacional que defenda seus direitos - Para garantir 
as boas práticas previstas pela lei, o Governo irá atuar 
junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), órgão da administração pública responsável 
por zelar, implementar, fiscalizar e implementar sanções 
ao cumprimento da LGPD em todo o território nacional. 

Serve como canal direto entre as empresas e os usuários, 
registrando queixas e solicitando informações para que 
entendam, de modo simples e transparente, como suas 
informações estão sendo utilizadas pelas instituições. 

titulares passam a ter informação sempre que 
seus dados sejam transferidos para fora do Brasil 
- Os titulares recebem informações sempre que seus 
dados forem transferidos para fora do Brasil, afinal, a 
LGPD estabelece que não importa se o centro de dados 
é nacional ou internacional, se houve o processamento 
em território brasileiro, a lei deve ser cumprida. 

O compartilhamento de informações com outros países 
é permitido desde que ocorra a partir de protocolos se-
guros, mediante o cumprimento de todas as exigências 
legais e na forma do disposto na LGPD. 

Fonte e mais informações: (www.veirano.com.br).
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Uma reflexão sobre 
a LGPD no mercado 

brasileiro
A Lei Geral de 
Proteção de Dados 
(LGPD) traz sensações 
variadas às empresas 
brasileiras

Companhias com viés 
de segurança e tec-
nologia inerentes ao 

seu core business têm se 
apresentado como corpora-
ções com forte potencial de 
investimento em segurança 
e estruturas mais adequa-
das ao que a nova lei exige. 
Enquanto isso, companhias 
menores e com legado longe 
de ser totalmente digital, 
ainda se esforçam para en-
tender por onde começar.

Em meio a esse cenário, 
informações de todo tipo 
são propagadas. Desde 
“muito caro”, “muito difí-
cil”, “muito trabalhoso” ao 
cenário reconfortante de ter 
“passos”, “etapas” e “guias” 
à mão, companhias ficam 
frequentemente divididas 
na hora de realizar esse 
tipo de investimento. Afinal, 
por onde começar? Quais 
profissionais contratar? E 
quais objetivos atingir na 
hora de adequar a empresa 
à LGPD?

Na nossa experiência, 
avaliamos que não há uma 
resposta única a todas essas 
questões. O alvo comum a 
ser atingido é um só: assegu-
rar o máximo de conforto e 
segurança a colaboradores e 
clientes para proteger seus 
dados de maneira eficaz – e 
não prejudicar os negócios 
da companhia. Em um am-
biente cada vez mais conec-
tado e interdependente, é 
necessário contar não com 
apenas uma, mas sim um 
conjunto de estruturas de 
controle para assegurar a 
continuidade dos negócios.

Isso depende de um con-
junto de profissionais qua-
lificados e de metodologias 
eficazes para obter sucesso. 
No Brasil, ambos os fatores 
ainda constituem desa-
fios a serem superados. A 
carência de quantidade e 
em qualificação para Chief 
Information Security Offi-
cer (CISO) no país é real 
e colabora para fortalecer 
um cenário em que há mui-
tas pessoas capacitadas a 
resolver apenas situações 
básicas de risco.

Ao mesmo tempo, por se 
tratar de algo novo no país, 
há uma grande quantidade 
de metodologias sendo 
disseminadas em várias 
companhias. Se por um 

lado isso é bom – há pessoas 
testando o que funciona e 
o que não funciona – causa 
confusão a muitos o fato 
de não existir uma fórmula 
única, básica, que possa ser 
aproveitada como ponto de 
partida. Apesar das dificul-
dades, há boas perspectivas 
a serem vislumbradas, ob-
servando países que já têm 
mais experiência e tempo 
de implantação dessa nova 
regulação.

Um relatório publicado 
pela European Comission 
afirma que, após um ano de 
vigência da GDPR, a maioria 
dos países membros já tem o 
framework necessário para 
fazer a nova norma funcio-
nar: as empresas estão de-
senvolvendo modelos para 
se adaptar ao novo cenário e 
os cidadãos têm se tornado 
cada vez mais conscientes 
de seus direitos.

O estudo ainda defende 
que, mais do que imputar-
multas multimilionárias às 
companhias para forçá-las 
a se adaptar, é necessário 
estabelecer outras medidas 
para incentivar empresas 
nesse cenário. Impor limi-
tações temporárias (ou de-
finitivas) ao processamento 
de dados ou ordenar a sus-
pensão dos fluxos de dados 
para um determinado local 
são exemplos de medidas 
que podem ser adotadas 
em breve.

No Brasil, a aplicação da 
Lei 13.709/18 deve trazer 
efeitos semelhantes. Mi-
nimizar a vulnerabilidade 
dos sistemas é um passo 
essencial a ser cumprido – e 
ao qual grandes companhias 
já estão desenvolvendo me-
canismos eficazes para se 
adaptar. Ao mesmo tempo, 
contar com equipes qualifi-
cadas e capazes de entender 
os riscos inerentes a cada 
setor também vai ajudar a 
superar novos desafios.

Isso vai demandar inves-
timento. E num cenário de 
recessão acentuada como 
o atual, pode assustar em-
preendedores ou gestores 
de empresas que passam 
por dificuldades financeiras. 
Cada um desses agentes vai 
tomar as decisões que lhe 
competem e para as quais 
estão preparados – com-
panhias que buscarem ca-
pacitação e as ferramentas 
adequadas para se adaptar 
ao novo cenário têm exce-
lentes chances de sucesso.

(*) - É CEO da Indra no Brasil 
(www.indracompany.com).

Eduardo Almeida (*)
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Os brasileiros acabam de ganhar um aplica-
tivo inédito que permite a atuação de qual-
quer pessoa ou profissional no mercado de 
energia solar no país. Trata-se do Programa 
de Afiliados do Portal Solar, marketplace de 
equipamentos fotovoltaicos, que bonifica 
cidadãos sobre a venda de kits solares para 
clientes e consumidores indicados. O novo 
aplicativo abrange vários modelos de atu-
ação do usuário afiliado e vários perfis de 
participantes. 

O programa permite ao cidadão indicar 
cliente e trabalhar como vendedor, podendo 
ser um profissional liberal ou um instalador 
que se cadastra e traz o cliente para o Portal 
Solar, além de abranger também empresas de 
instalação que já desenvolvem os projetos e 
adquirem os equipamentos no marketplace. 

“Desta, forma, o programa permite juntar 
esses diferentes perfis e oferecer novas 
oportunidades de renda e de negócios para 
cidadãos, profissionais e empresas”, comenta 
Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar. “Qual-
quer consumidor que tiver interesse em 
energia solar e quiser receber uma proposta 
comercial do Portal Solar poderá ser indicado 
pelos afiliados”, acrescenta.

Somente nos dois primeiros meses da 
fase-piloto, o programa, até o momento, já 

O programa permite ao cidadão indicar cliente e 
trabalhar como vendedor.
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Carteira 
Digital de 
Trânsito 
permite 
pagamento 
de multas 
com 40% de 
desconto

Motoristas podem re-
ceber infrações de trân-
sito e emitir boleto para 
pagamento de multas na 
mesma plataforma digital 
que armazena os docu-
mentos de habilitação e do 
veículo. A Carteira Digital 
de Trânsito (CDT), aplica-
tivo que reúne as versões 
eletrônicas da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) e do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV), agora 
permite acompanhamento, 
recebimento e pagamento 
antecipado de multas com 
descontos de até 40%. 

“O cidadão poderá ter 
cada vez mais o benefício 
de resolver todos as suas 
questões burocráticas den-
tro de um único aplicativo”, 
explicou o diretor-geral do 
Denatran, Frederico Car-
neiro. Na prática, a CDT vai 
disponibilizar as mesmas 
funcionalidades do aplica-
tivo Sistema de Notificação 
Eletrônica (SNE). Para 
quem já usava o SNE, não 
muda nada, basta instalar e 
acessar a CDT com o mes-
mo login único do GOV.BR 
para continuar usufruindo 
dos benefícios. Para quem 
ainda não aderiu, poderá 
fazê-lo na própria CDT, 
e, a partir daí, passa a 
receber as notificações 
de autuação e penalidade 
pelo celular. 

E, para obter o desconto 
de 40% nessas novas infra-
ções, também é necessário 
reconhecer a infração e 
desistir de interpor re-
curso administrativo. Por 
enquanto, pessoas jurídicas 
continuam tendo que usar 
o site do SNE Web para 
gerenciar as infrações dos 
veículos de suas frotas. Mas 
as pessoas físicas já podem 
cuidar se suas multas pes-
soais utilizando somente a 
CDT ou o Portal de Serviços 
do Denatran, caso queiram 
acessar pelo computador 
(AI/Serpro) 

A indústria está voltando a níveis de 
produção pré-pandemia, reaquecimento 
percebido pelo aumento das vendas de 
embalagens de papelão ondulado, tido 
como termômetro da economia. O setor 
obteve registro recorde de expedição de 
embalagens em julho, alcançando cerca 
de 335,2 mil toneladas, segundo dados 
divulgados pela ABPO (Associação Bra-
sileira do Papelão Ondulado), em boletim 
estatístico mensal. 

O volume é o maior desde janeiro de 
2005, quando começa a série histórica. Com 
todos os setores demandando embalagens, 
apesar de animador, o atual cenário esbarra 
em um entrave: a falta de matéria-prima 
para produzi-las. Na Mazurky, empresa de 
embalagem de papelão ondulado, instalada 
em São Bernardo do Campo, em julho, 
foi registrado um crescimento de quase 
25% em relação ao mesmo período do 
ano passado. 

Diante da alta, o diretor da empresa, 
Eduardo Mazurkyewistz, relata que os 
fornecedores – indústrias fabricantes de 
celulose e papel – vêm encontrando pro-
blemas para atender a todas as deman-
das. Uma situação que resultou nessa 
dificuldade foi a diminuição drástica do 
consumo e descarte de embalagens no 
período mais acentuado do isolamento 
social, que alimentavam a indústria de 
reciclagem de papel. Outro ponto é que 
a maioria dos catadores de papel, sem 
matéria-prima para o trabalho e com 
restrições para atuação, devido ao iso-

O cenário esbarra em um entrave: a falta de 
matéria-prima para proidução.
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De acordo com a Pes-
quisa Gestão de Pes-
soas na Crise Co-

vid-19, da Fundação Insti-
tuto de Administração (FIA) 
de abril, 46% das empresas 
no país adotaram a medida 
de trabalho a distância. Mas 
agora, com quase 6 meses 
desde o início do período 
de isolamento social e con-
sequentemente do home 
office, algumas empresas 
deram início ao trabalho 
presencial.

Foi esse o caso das empre-
sas BlueBenx (www.blue-
benx.com) e LEO Learning 
Brasil (www.leolearning.
com.br), que voltaram ao 
escritório no mês de agosto 
com novas regras e mudança 
nos espaços físicos, para ga-
rantir a segurança de todos 
os colaboradores. Com a 
BlueBenx, fintech especiali-
zada no mercado de cripto-
moedas e security tokens, a 
volta para o escritório iniciou 
a partir do dia 24 de agosto, 
no formato misto com dois 
dias de trabalho presencial 
e três de home office. 

A empresa possui atual-

Após quase 6 meses de trabalho remoto, o retorno ao escritório 
com adaptações e novas regras.
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Retomada de atividades presenciais 
com novas medidas de segurança

Mesmo as empresas que já possuíam um formato mas flexível de gestão com a opção de trabalho a 
distância, precisaram se acostumar com a nova realidade que a pandemia do Coronavírus trouxe

de retornar ao escritório foi 
voluntária. A edtech já tinha 
se preparado para retomar às 
atividades no escritório ape-
nas em 2021, mas por uma 
solicitação dos colaborado-
res, que optaram por realizar 
um programa de retorno 
gradual, resolveram anteci-
par a abertura do escritório 
para acolher quem estava 
sentindo a necessidade de 
voltar, aos poucos, a uma 
rotina que mescla o trabalho 
presencial e remoto. 

A retomada começou na 
segunda semana de agosto 
e, para garantir a saúde da 
equipe, adotaram algumas 
medidas de segurança. Dos 
75 funcionários da empresa, 
apenas 10% pode ir traba-
lhar no escritório por dia 
para que possam seguir as 
regras de distanciamento 
social, em um esquema de 
rodízio. Cada colaborador 
pode decidir se e quando 
vão trabalhar no escritório. 
Além disso, disponibilizaram 
álcool gel e estipularam a 
obrigatoriedade do uso de 
máscara e a higienização 
constante das mãos.

mente 18 colaboradores e, 
para respeitar a ordem de 
distanciamento social de 1,5 
metro, dividiu a equipe em 
dois grupos de 9 pessoas que 
alternam as escalas de tra-
balho determinadas previa-
mente. A empresa também 
disponibilizou uma cartilha 
com orientações para o traje-
to até o escritório, a chegada 
e a permanência no local. 
Entre as diretrizes, estão o 
uso obrigatório de máscara 
e a troca a cada três horas 
e uso de álcool gel. Todo o 

ambiente foi transformado 
para receber os funcioná-
rios com a instalação de um 
totem de álcool 70%, placas 
de sinalização e a aferição da 
temperatura. 

Se alguém estiver com 
febre acima de 37,5º, será 
orientado a procurar uma 
unidade de saúde. A limpeza 
e higienização do local tam-
bém foi intensificada. Já com 
a LEO Learning, empresa 
de soluções digitais para 
treinamento e desenvolvi-
mento corporativo, a decisão 

Indústria reaquece, mas enfrenta 
dificuldade com matéria-prima

lamento, acabou não realizando o ofício. 
“O aumento das exportações, em decor-

rência do câmbio favorável, e a falta de 
papel e papelão usados para reciclagem 
estão impactando a produção de papel para 
fabricação de papelão, o que tem acarreta-
do no aumento de prazos de entregas de 
matéria-prima para as indústrias que estão 
na outra ponta, produzindo as embalagens”, 
fala Mazurkyewistz. 

O diretor da Mazurky salienta que 
os fornecedores de matéria-prima es-
tão lotados de pedidos e o prazo de 
entrega, que antes era de cinco dias, 
agora está para mais de um mês. Além 
disso, os preços estão subindo, acima 
dos dois dígitos. “A situação preocupa, 
pois os próximos meses, de outubro e, 
principalmente, novembro, quando há a 
Black Friday, são os que o mercado de 
embalagem de papelão mais demanda”, 
conclui. Fonte e outras informações: 
(www.mazurky.com.br).

Novo aplicativo permite que qualquer pessoa trabalhe com energia solar no Brasil
negócio for efetivado, o participante recebe 
uma porcentagem do valor total. 

O aplicativo permite acompanhar em tempo 
real o status do processo de compra das indi-
cações e quais os possíveis ganhos ao afiliado. 
A comissão que será paga é de 2,5% sobre 
o valor final da venda. O custo dos projetos 
fotovoltaicos é vinculado ao tamanho de cada 
sistema instalado, podendo ser de R$ 15 mil 
para uma residência média até mais de R$ 1 
milhão para uma grande empresa.  

Para ajudar na capacitação dos afiliados, o 
programa permite o acesso a uma biblioteca 
de conteúdos gratuitos e também oferece 
descontos em cursos voltados para fundamen-
tos técnicos do setor, como os desenvolvidos 
pela Elektsolar, especializada em cursos e 
treinamento para o mercado solar. 

Outra vantagem é que, como boa parte dos 
instaladores preferem fazer faturamento 
direto com o cliente, em vez de comprar e 
revender os equipamentos, não há necessi-
dade de se manter um caixa robusto nessas 
empresas. “Como muitos instaladores estão 
entrando agora no mercado, preferem focar 
na parte de serviços. O aplicativo dá opor-
tunidade para o profissional manter esse 
modelo de negócios”, explica. Fonte e mais 
informações: (www.portalsolar.com.br).

conta com 2 mil afiliados cadastrados, mais 
de 700 clientes indicados e cerca de 50 
vendas efetuadas, o que perfaz um mais de 
7% de conversão em negócios. Na prática, 
o Programa de Afiliados é operado de forma 
remota pelo usuário, via aplicativo, onde são 
indicados clientes interessados na compra de 
um sistema de geração fotovoltaica. A partir 
daí, a equipe do Portal Solar assume todo o 
processo de negociação e venda. Quando o 
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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:

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

O pretendente: ANTONIO GOMES DA CRUZ JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes da Cruz e de Maria de Jesus Porto. A 
pretendente: ANDRÉIA MOTA LEAL, estado civil solteira, profissão balconista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Domingos Mota Leal e de Eunice Mota Leal.

O pretendente: SEVERINO ZEFERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão aposen-
tado, nascido em Cupira, PE, no dia (02/08/1948), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Zeferino da Silva e de Maria da Soledade. A pretendente: 
MARIA DOLORES FIXE MOTTA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Tabira, 
PE, no dia (30/06/1951), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz Rufino Pedra Fixe e de Maria de Lourdes Nunes.

O pretendente: ALISSON DOS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profissão es-
tudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Augusto Soares e de Arlete Aparecida dos Santos 
Soares. A pretendente: QUÉREN HAPUQUE DE ARAUJO PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão atendente telefone, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Argeu Pereira e de Jaqueline Borge 
de Araujo Pereira.

O pretendente: THIAGO LUIZ COSTA CORRÊA, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Cezar Corrêa e de Neuza Cristina Costa Corrêa. A pretendente: 
LUANA SILVA SAMPAIO, estado civil solteira, profissão supervisora de atendimento, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/05/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jair Sampaio e de Laura Silva Sampaio.

O pretendente: LEANDRO TELES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão garçon, 
nascido em Carapicuiba, SP, no dia (04/02/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião de Souza Ferreira e de Rozilda Teles Ferreira. A 
pretendente: IRINÉIA LIMA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em Ipupiara, BA, no dia (09/12/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Abedias Alves da Silva e de Iraní Pereira Lima da Silva.

O pretendente: ELVIS FERREIRA MORAES, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (23/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves Moraes e de Helia Ferreira de Souza. A 
pretendente: FLAVIA TENORIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cleomilton Rodrigues dos Santos e de Maria de 
Lourdes Tenorio Cordeiro.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão 
publicitário, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Antonio da Silva e de Eliane Cristina de Arantes da 
Silva. A pretendente: BEATRIZ MELLO TOMAZ, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Charles Mendes Tomaz e de Luciana Martins de Mello Tomaz.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1997), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Souza Rocha e de Angelita Renata 
da Silva Rocha. A pretendente: JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ednilson Barbosa dos Santos e de Priscila Pereira 
dos Santos.

O pretendente: MARCELO BUENO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Valmir de Souza Filho e de Gloria de Fatima Silva Souza. A 
pretendente: LIVIA VASCONCELLOS AMATU, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Celso Teruaki Amatu e de Claudia Vasconcellos.

O pretendente: PAULO ROGERIO PLATERO, estado civil divorciado, profissão instrutor 
de trânsito, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Platero e de Maria Aparecida da Cruz 
Platero. A pretendente: LILIANE APARECIDA DE ALMEIDA CARVALHO, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Carvalho e de Jane Aparecida 
de Almeida Carvalho.

O pretendente: ALEXANDRE LUIS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ascenso-
rista, nascido em Caetés, PE, no dia (23/11/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luis José da Silva e de Serafina Correia da Silva. A pretendente: 
CRISTIELEN DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Anisio Alves Silva e de Judite Lourdes de Oliveira Silva.

O pretendente: MARIO DI YORIO ARAUJO, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ailton Farias de Araujo e de Lucia Maria Romão. A pretendente: MARLI 
GOMES DE CASTRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, 
no dia (14/04/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Izaias 
Gonçalves de Castro e de Maria Gomes de Castro.

O pretendente: JOSÉ MARQUES, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Penápolis, SP, no dia (23/05/1957), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Deodato Marques e de Odete Maria dos Santos Marques. A pretendente: 
NÁDIA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Rio de 
Janeiro, RJ, no dia (03/06/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marlene da Silva.

O pretendente: SAMUEL HENRIQUE DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
lojista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Gonçalves de Souza e de Sandra Aparecida 
de Lima Oliveira. A pretendente: YASMIN BISPO DE SOUSA, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Aureliano de Sousa e de 
Rosangela Bispo Bezerra.

O pretendente: ROGERIO FLORENTINO SILVA, estado civil divorciado, profissão por-
teiro, nascido em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (14/10/1970), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Florentino da Silva e de Elenir Dolores 
da Conceição. A pretendente: RITA DE CASSIA NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profissão doméstica, nascida em Prado, BA, no dia (10/05/1973), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alidia Alves Nascimento.

O pretendente: RODOLFO JOSE DE SOUZA MOURA, estado civil solteiro, profissão 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Soares de Moura e de Rita Lucia Andrade 
de Souza Moura. A pretendente: AMANDA LOIOLA MARÇAL, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/04/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Loiola Marçal e de Maria 
de Lourdes Marçal.

O pretendente: LEONARDO MATHEUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez dos Santos e de Juldineide Ribeiro dos Santos. 
A pretendente: BIANCA SILMARA MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (22/01/2001), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de David Laureano da Silva e de Sueli Martins 
Santos da Silva.

O pretendente: ISAAC DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão funcionário público 
municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Luiz dos Santos e de Ana Cristina dos Santos. A 
pretendente: ALINE TRINDADE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/04/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Alvani Galindo da Silva e de Maria Lucia Trindade da Silva.

O pretendente: DAVIDSON FRANCIS BRITO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (19/08/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Aleixo da Silva e de Celeste Brito 
de Jesus Aleixo da Silva. A pretendente: THAYS DA SILVA COUTINHO, estado civil 
solteira, profissão artesã, nascida em Caculé, BA, no dia (21/10/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdez José Coutinho e de Sandra 
Valéria da Silva.

O pretendente: SÉRGIO PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Araçuaí, MG, no dia (27/05/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João de Deus Pereira e de Domingas de 
Deus Souza. A pretendente: WENDE ALICÍA MACEDO SOIER, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Soier de Macedo e de 
Selma Aparecida de Macedo Rocha.

O pretendente: FELIPE PINHEIRO DA FONSECA, estado civil solteiro, profissão es-
tudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Givaldo Gomes da Fonseca e de Fabiana Lopes Pinheiro 
da Fonseca. A pretendente: JENNIFER LESLIE CARVALHO FREIRE, estado civil sol-
teira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eliezer Freire e de Miriam 
Carvalho da Silva Freire.

O pretendente: KLEVISON DA SILVA BRABESSI, estado civil solteiro, profissão en-
festador, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Roslando Brabessi e de Silvana de Fatima Rocha da 
Silva. A pretendente: NATALIA MARIA RODRIGUES DE JESUS, estado civil solteira, 
profissão encarregada de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ananias Rodrigues de Jesus e de 
Elisangela Maria Ferreira dos Santos de Jesus.

O pretendente: ALEXANDRE DONIZETE DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, pro-
fissão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Bernardo da Conceição e de Maria Marcionilo 
da Conceição. A pretendente: PATRICIA ELAINE MONTEIRO, estado civil divorciada, 
profissão guarda civil metropolitana, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Maria Monteiro e 
de Maria de Lourdes Monteiro.

O pretendente: RAMON DIEGO MARQUIZEPI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sergio da Silva e de Silvia Patricia Marquizepi 
da Silva. A pretendente: GABRIELE FREITAS SANTANA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Marcos Santana e de Lucineide Freitas da Silva.

O pretendente: IGOR BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Luiz dos Santos Filho e de Mabel Bispo dos Santos. A pretenden-
te: ELAINE SORAIA PIRES, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/10/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Mauro Leite Pires e de Maria Aparecida Pires.

O pretendente: GUSTAVO RIBAS SENA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Edson Sena e de Fabiana da Silva Ribas. A pretendente: JOSIELMA GOMES 
DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Rio Formoso, PE, 
no dia (12/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Severino de Andrade e de Joselma Gomes de Andrade.

O pretendente: ANTHONY ANCELMO SILVA DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
servidor religioso, nascido em Osasco, SP, no dia (04/07/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dorgival Ancelmo da Rocha e de Celia Maria da 
Silva. A pretendente: LUCIANA CAVALCANTE VALENTIM, estado civil solteira, profissão 
servidor religioso, nascida em Itu, SP, no dia (25/05/1994), residente e domiciliada em Itu, 
SP, filha de Sebastião José Valentim e de Josicleide Cavalcante Valentim.

O pretendente: MURILO SANTOS DIAS, estado civil solteiro, profissão coletor, nascido 
em Rodelas, BA, no dia (28/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Edilson Felix Dias e de Maisa Faustino dos Santos Silva. A pretendente: 
ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Suzano, SP, no dia (23/05/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Claudio da Silva e de Maria Sabino Rodrigues da Silva.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ana Paula Ribeiro Cavalcante. A pretendente: LAYRA SULLY 
LOPES SILVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora de autenticação, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Cristiano de Assis Silveira e de Rosimeire Lopes Silveira.

O pretendente: NATALINO SOIER DE MACEDO, estado civil solteiro, profissão armador, 
nascido em Minas Novas, MG, no dia (30/12/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Lopes Soier e de Alice Macedo Leite. A pretendente: ROSANE 
SOARES LEITE, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (16/09/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Macedo Leite e de Ana Soares Leite.

O pretendente: BRUNO FERREIRA MAIA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de corte, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valter Gercino Ferreira e de Maria Angelina Maia. A pretendente: 
JENNIFER THAMIRES DUARTE, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Suzana dos Santos Duarte.

O pretendente: VINICIUS DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedora, 
nascido em Suzano, SP, no dia (06/05/2001), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Josias Marques da Silva e de Valdiceia Carneiro de Souza Silva. A 
pretendente: THAMIRES FRANÇA PEREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulinere da Silva Pereira e de Eliane Bueno França Pereira.

O pretendente: DAVID EVERTON FONSÊCA, estado civil solteiro, profissão educador 
físico, nascido em Suzano, SP, no dia (17/12/1985), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Romilson Luís da Fonsêca e de Maria da Conceição da 
Fonsêca. A pretendente: ELISETE ALVES GONÇALVES, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Presidente Jânio Quadros, BA, no dia (25/02/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim da Silva Gonçalves e de 
Maria das Graças Alves.

O pretendente: VICTOR GUSTAVO MORENO CORDEIRO, estado civil solteiro, profis-
são orientador sócio educativo, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (28/03/1998), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gledson Oliveira Cordeiro 
e de Andressa Moreno Cordeiro. A pretendente: KATHLEEN NARA RODRIGUES RI-
BEIRO, estado civil solteira, profissão assistente de departamento pessoal, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (01/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Aristeu Ribeiro Filho e de Juciara Lima Rodrigues.

O pretendente: KELVI DA SILVA MACÊDO, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Arnaldo Apolonio Macêdo e de Maria Darli da Silva. A pretendente: 
SUELLEN DOMINGOS DE GODOI, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Alves de Godoi e de Roseli Domingos de Godoi.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão mensageiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (17/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Edson Teixeira dos Santos e de Elenita da Conceição dos Santos. A preten-
dente: ELLEN CRISTINA ALVES DE LIMA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1998), residente e domiciliada no Jardim Bartira, 
São Paulo, SP, filha de Cristiano Alves de Lima e de Leidylene Roberta Alves de Lima.

O pretendente: DIEGO TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (30/11/1987), residente e domiciliado na Praia Grande, SP, 
filho de José Teixeira e de Solange de Mattos. O pretendente: JOSEMAR FILHO DE 
CARVALHO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São Miguel, RN, no 
dia (07/04/1976), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Josemar 
Fernandes Guedes e de Maria de Fátima de Carvalho.

O pretendente: JOSE CARLOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão radia-
lista, nascido em Pinhão, SE, no dia (09/09/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Joelino dos Santos e de Vanilde da Cruz Santos. A 
pretendente: GISELDA TEIXEIRA VASCONCELOS, estado civil divorciada, profissão 
corretora de saúde, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1983), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Neto e de Maria de 
Freitas Teixeira Carlos.

O pretendente: RENAN MAIA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Charles Silva Monteiro de Carvalho e de Claudia Regina Maia de 
Carvalho. A pretendente: PRISCILA PEREIRA BORGES, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Pereira Borges e de Gesilda Pereira 
de Santana Borges.

O pretendente: KEVIN MARCELINO DANTAS, estado civil solteiro, profissão 
operador de injetora, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/2001), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Clecio do Amaral Dantas e de 
Mirlei Marcelino. A pretendente: JANAINA BORGES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão ajudante geral, nascida em Guarulhos, SP, no dia (01/11/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Reis de Oliveira 
e de Angelica Borges Coelho.

O pretendente: KIELCY NUNES DE VASCONCELOS, estado civil divorciado, profissão 
segurança, nascido em Garanhuns, PE, no dia (07/08/1962), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo Ribeiro de Vasconcelos e de Ivanilda Nunes de 
Vasconcelos. A pretendente: ALAÍDE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de lavanderia, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/10/1966), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elvita Maria de Jesus.

O pretendente: OSMAR DAMACENO, estado civil solteiro, profissão manutenção, nascido 
em Cambe, PR, no dia (28/12/1958), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Geraldo Damaceno e de Maria de Lurdes Damaceno.A pretendente: SUELI 
FARIA VILAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(30/09/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Vilas 
e de Loizete Faria Vilas.

O pretendente: RAFAEL VAZ, estado civil divorciado, profissão mecânico de manutenção, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elizabete Vaz. A pretendente: ALINE JESUS DE AGUIAR, es-
tado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/05/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Nunes de Aguiar 
e de Izabel Maria de Jesus.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO ASSAD, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de pátio, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Assad e de Andreia dos Santos Ribeiro. 
A pretendente: JESSICA PAZ BASTOS DE MACEDO, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aurelino Bastos de Macedo e de 
Raimunda Paz de Macedo.

O pretendente: LUCAS PATRICIO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
manutenção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/02/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Gonçalves de Oliveira e de Neuza 
Jose Patricio. A pretendente: TAÍS FIGUEIREDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Santo André, SP, no dia (22/01/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Pereira dos Santos e 
de Iolanda Maria de Figueiredo.

O pretendente: VINICIUS RODRIGUES LEMOS, estado civil solteiro, profissão 
analista de planejamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim de Souza Lemos e de 
Marilene Rodrigues Lemos. A pretendente: MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ibicaraí, BA, no dia (24/08/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Liordino José Pereira 
e de Valdelice Panuncio Costa.

O pretendente: ALEANDRO DOS REIS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (26/08/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Raimunda dos Reis Souza. A preten-
dente: ELIANE SABINO DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão cobradora 
de ônibus, nascida em Apucarana, PR, no dia (10/10/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Sabino de Andrade e de Maria Edith 
de Andrade.

O pretendente: JEFFERSON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/03/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Izildinho Alves da Silva e de Angela Marilia da Silva. 
A pretendente: JOCILENE DOS SANTOS GOMES, estado civil solteira, profissão 
motorista, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moises Cordolino Gomes e de Maria Nenzinha 
Santos Gomes.

O pretendente: LEONEL BARROS ALVES FILHO, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em Axixá, MA, no dia (27/05/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Leonel Barros Alves e de Maria Helena Sousa 
Alves. A pretendente: LILIA PATRÍCIA NAZARETH MORAES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Axixá, MA, no dia (20/07/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Justino Rocha Moraes e de Maria Silvia do 
Nazareth Moraes.

O pretendente: BRUNO RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão técnico de telecomuni-
cações, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/09/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Fatima Ribeiro. A pretendente: MARIA 
MÔNICA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em João Alfredo, 
PE, no dia (15/04/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Barbosa da Silva e de Clotilde Elvira Gomes.

O pretendente: ITALO ARAÚJO VALENTE, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (11/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Valente e de Valéria Araújo Valente. 
A pretendente: DEBORA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/07/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Andrades dos Santos e de 
Dilza Maria Gomes dos Santos.

O pretendente: JOHNNI KASPER NIELSEN, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido em Roskilde - Dinamarca, no dia (26/01/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jan Ulrik Nielsen e de Anita Nielsen. A pretendente: 
JULIANA LEMOS LACERDA, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em 
Suzano, SP, no dia (08/12/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Anchieta Lacerda e de Iris Lemos Lacerda.

O pretendente: JULIO CESAR SERRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Serra e de Juscileia Pereira da Silva. A pretendente: 
BRUNA SILVA DA CUNHA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Erasmo da Cunha e de Valdirene de Araujo Silva.

O pretendente: ALEXANDRE TEODORO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Teodoro dos Santos e de Neusa Francisco 
da Silva. A pretendente: CAMILA GOMES PIOLOGRO RIBEIRO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/1983), residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rogério Piologro Ribeiro e de Neide Gomes 
Piologro Ribeiro.

O pretendente: LEONARDO CARVALHO DE MEDEIROS, estado civil solteiro, 
profissão balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Carvalho de Medeiros e 
de Rosanea Medeiros Santos. A pretendente: KAREN DE LIMA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/12/1996), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson de Jesus da Silva 
e de Katia de Lima Silva.

O pretendente: WILK SOUSA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Marabá, PA, no dia (14/03/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Ferreira de Lima Filho e de Carleusa Pereira de Sousa. 
A pretendente: MARIA EDUARDA BRITO DE SOUSA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Enoque José de Sousa e de Maria Anunciada 
Marques Brito de Sousa.

O pretendente: TONY RONALDO FREITAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido em Fortaleza, CE, no dia (23/08/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Erivan Andre da Silva e de Maria Eliza 
Freitas da Silva. A pretendente: NICENARA BISPO DA COSTA, estado civil soltei-
ra, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José da Costa e de 
Claudia Bispo Lopes.

O pretendente: MÁRIO LUÍS MORAIS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (17/10/1996), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Oliveira da Silva e de Arleide 
de Morais Silva. A pretendente: GABRIELA SILVA OLIVEIRA DE PAIVA, estado 
civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Paiva e de 
Valdete Silva Oliveira de Paiva.

O pretendente: ANTONIO PEDRO NETO, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em São José da Mata, PB, no dia (28/03/1951), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pedro Barros e de Maurina Gomes de Barros. 
A pretendente: MARIA APARECIDA GOMES DE MENEZES BALIELLAS, estado civil 
viúva, profissão do lar, nascida em Campina Grande, PB, no dia (08/05/1964), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes de Menezes e de 
Maria Barros de Andrade.

O pretendente: KELVIN HENRIQUE SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
frentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Airton da Silva e de Maria Aparecida de 
Souza. A pretendente: DANIELLE FERNANDES DE JESUS, estado civil solteira, 
profissão biomédica, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos de Jesus e de 
Elisangela Fernandes de Jesus. 

O pretendente: ENRICO PICCIOTTO, de nacionalidade italiana, empresário, divorciado, 
nascido em Buenos Aires - Argentina, no dia (04/09/1964), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Alberto Picciotto e de Mirella Franco Picciotto. A pretendente: 
STÉPHANIE GALO, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/06/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Atilio 
Galo Junior e de Alessandra Cristiane do Nascimento Galo.

O pretendente: GEREMIAS DANIEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, logística 
de valores, divorciado, nascido em Tabajara, MG, no dia (21/07/1969), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Jose da Silva e de Carmelita da Trin-
dade Silva. A pretendente: EDNA TEIXEIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
engenheira treinee, solteira, nascida em Teófilo Otoni, MG, no dia (05/01/1978), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adão Pereira Costa e de Maria 
de Lourdes Teixeira Costa.

O pretendente: KLEVERSON DA SILVA MORAIS, de nacionalidade brasileira, en-
genheiro, divorciado, nascido em Belém, PA, no dia (05/07/1990), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Laédson Costa de Morais e de Sandra do Socorro 
da Silva Morais. A pretendente: FABIANA HEDVIGES ROVERI, de nacionalidade 
brasileira, administradora de empresas, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (13/01/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sydnei Roveri 
Junior e de Sonia Maria La Motta Roveri.

O pretendente: LUIZ GUILHERME DE MORAES PRADO MAZUCA, de nacionalidade 
brasileira, médico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1989), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Fernando Mazuca e de Maria Teresa de 
Moraes Prado Mazuca. A pretendente: CAMILA CASTRO DE TOLEDO, de nacionalidade 
brasileira, assistente jurídica do tribunal de justiça, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (16/12/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benedito de Toledo 
Junior e de Lucila Maria Castro de Toledo.

O pretendente: MOISES OLIVEIRA VELOSO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
supervisor de operação, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moises Oliveira Veloso e de Maria 
Jose Soares. O pretendente: GILSON AMARAL DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, bancário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1990), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilson Souza dos Santos e de Marilene da 
Costa Amaral dos Santos.

O pretendente: RODRIGO PETRIZ LUZ, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, 
nascido em Brasília, DF, no dia (26/10/1982), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de José Cupertino da Luz Neto e de Ana Márcia de Andrade Petriz Luz. A pretendente: 
MARIANA VITORIO TIEZZI, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
Presidente Prudente, SP, no dia (12/01/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Virgilio Tiezzi Junior e de Regina Ivete Vitorio Tiezzi.
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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:

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
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A automação de 
compliance e a 

experiência do cliente
É preciso ganhar 
eficiência na 
execução dos marcos 
regulatórios para não 
afetar a experiência 
superior e sem atrito 
para o cliente)

 

Até há uns 10 anos, os 
investimentos dos 
bancos e das grandes 

empresas em soluções de 
compliance e ferramentas 
de auditoria costumavam 
ser arrolados na rubrica das 
“despesas operacionais”. E 
nada disto era visto com 
“glamour”, figurando, a 
grosso termo, como gasto 
meramente burocrático. 
Hoje, porém, a evolução 
digital modificou comple-
tamente esse cenário. Ofe-
recer ao cliente uma expe-
riência de qualidade, com 
o mínimo possível de atrito 
e a máxima agilidade de 
entrega, faz parte do centro 
da estratégia de qualquer 
instituição financeira. 

E assim, o grande de-
safio passa a ser atender 
à demanda crescente de 
regulação dos mercados, 
ao mesmo tempo entregar 
uma melhor experiência ao 
cliente, e tudo isso com um 
custo reduzido. Para isso, 
a automação regulatória 
precisou atingir um outro 
patamar. Quanto mais 
eficiente em cumprir re-
quisitos de compliance, de 
forma transparente para o 
correntista ou consumidor 
final, e em plena jornada de 
entrega, maior é a compe-
titividade. 

Aliás, se ainda houve dú-
vida a respeito, basta que 
se olhe para o ecossistema 
das fintechs, esse arrojado 
exército de pequenos ágeis 
e descomplicados que emer-
gem do mundo startup para 
desafiar os incumbentes na 
base da automação e da me-
lhor experiência oferecida. 
Desde a quebra do sistema 
financeiro global, em 2008, 
até os dias atuais, os bancos 
ao redor do mundo já tive-
ram de pagar uma conta de 
US$ 321 bilhões somente 
em multas por inconfor-
midade. 

De fato, esse dado gritan-
te acarretou uma corrida 
em direção à automação de 
compliance, e o sistema fi-
nanceiro precisou absorver 
novos marcos normativos 
nada corriqueiros, como a 
Lei Sarbanes-Oxley, O PCI 
DSS, as Leis de Prevenção 
à Lavagem de dinheiro 
e, mais recentemente, a 
GDPR europeia, a brasileira 
LGPD e suas congêneres 
no mundo.    

Numa perspectiva mais 
recente, surgiu a expressão 
RegTech. O termo é usado 
para definir empresas que 
desenvolvem plataformas 
para gerenciar o fluxo de 
trabalho do começo ao fim, 
sendo alavancadas por tec-
nologias exponenciais como 
Inteligência Artificial, Visão 
Computacional, Advanced 
Analytics e outras afins, vi-
sando resolver esse desafio 

regulatório de bancos, finte-
chs, seguradoras e outras 
grandes empresas. 

No caso específico do Bra-
sil, a automação regulatória 
já estava alavancada, em 
função das normativas de 
impacto, como a LGPD, o 
marco civil da Internet e as 
imposições de compliance 
de dados para as institui-
ções financeiras por parte 
do Banco Central. E em 
2020, as RegTechs ganham 
um ritmo mais acelerado 
devido à paulatina regula-
mentação pelo Bacen dos 
pagamentos instantâneos 
por aplicativo (PIX) e a 
iminência de operação 
obrigatória dentro do mo-
delo compartilhado Open 
Banking.

Embora essa preocupa-
ção comece pelos bancos 
e demais instituições fi-
nanceiras, é certo que vai 
despertar rapidamente a 
atenção dos demais agen-
tes econômicos, já que as 
mudanças no setor finan-
ceiro e nos modelos de 
pagamento vão contaminar 
diretamente o varejo físico 
como um todo, a cadeia de 
suprimentos da indústria, o 
e-commerce, as utilities, o 
governo e o setor de saúde.

Segundo uma pesquisa 
recente da ONG Germany 
Fintech, estas tecnologias 
RegTech estão crescendo 
a taxas de 52,8% ao ano, 
desde 2019, e irão se man-
ter nesse ritmo em uma 
projeção até 2025. Se con-
firmadas as previsões, os 
investimentos globais em 
RegTechs irão saltar dos 
atuais US$ 6,5 bilhões este 
ano, para o patamar de US$ 
55,2 bilhões ao final de 2025. 

E tudo indica que isto 
ocorrerá, porque será pra-
ticamente impossível às 
empresas dos setores mais 
competitivos operar sem 
instrumentos automáticos 
para o registro de novos 
clientes (como é o caso do 
onboarding digital) e sem a 
integração analítica de da-
dos estruturados com frag-
mentos de dados e imagens. 
Depois de integrar todo o 
ciclo de registros, conferên-
cia de dados e liquidação de 
operações, sem depender 
de processos manuais, as 
empresas vão poder operar 
regras de compliance de 
forma online. 

Com isto, irão conseguir 
reduzir o atrito nas opera-
ções e obter um desempe-
nho de negócios maior que 
a média da concorrência. 
Seguindo a tendência mun-
dial, a Febraban posiciona 
as RegTechs e as LawTe-
chs (ou legaltechs) entre 
os alvos prioritários para 
os investimentos da TI 
dos bancos locais. E todo 
esse movimento já come-
ça a promover também o 
desenvolvimento de dife-
rentes modelos de negócio 
nas RegTechs nativas, que 
oferecem seus serviços em 
regime de outsourcing ou 
no modelo SaaS.

 (*) - É Diretor Regional Sul-Sudeste 
da Flexdoc (www.flexdoc.com.br).

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

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

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são cobrador, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (01/04/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jesus Jorge Oliveira e de Gildete 
dos Santos Oliveira. A pretendente: FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão bancária, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (30/10/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Alves dos Santos 
e de Felicia Oliveira Silva.

O pretendente: DANIEL CRUZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (30/04/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João de Souza e de Andreia Carneiro da Cruz. 
A pretendente: LETHICIA MARINA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (06/02/1995), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sandro Luciano Ferreira dos 
Santos e de Regina Rodrigues dos Santos.

O pretendente: CAIO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em Guarulhos - SP (Registrado neste Subdistrito - Cangaíba), 
no dia (27/03/1999), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Marconi Beco da Costa e de Adriana do Nascimento. A pretendente: CAROLLINE ALVES 
APARICIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida nes-
ta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/02/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Saulo Aparicio da Silva e de Maria Regina Alves Teixeira da Silva.

O pretendente: EDENILSON DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido em São José da Tapera - AL (Registrado no Município de Senador Rui 
Palmeira - AL), no dia (07/08/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Sebastião Barbosa da Silva e de Maria de Lourdes de Oliveira. A pretendente: 
CAMILA COSTA FELIX DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/12/1999), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Felix da Silva e de Adriana Gomes da Costa.

O pretendente: JADIR CASSIANO PATRÍCIO, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (22/11/1974), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Patrício e de Luiza Cassiano Patrício. A 
pretendente: MARTA SAMARTIM BIONI, estado civil divorciada, profissão tosadora,  
nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (20/11/1968), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wandick Bioni e de Josepha Samartim Bioni.

O pretendente: JOSEILDO CALIXTO DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em Juazeiro do Norte - CE, no dia (04/07/1978), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jotaildo Alves de Araujo e de Maria 
Vilanir Calixto de Araujo. A pretendente: ELDA DE CAMPOS, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (15/12/1981), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Esio de Campos e de Maria de Campos.

O pretendente: FABIO GALDINO DA SILVA, estado civil viúvo, profissão caldereiro, 
nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (20/08/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Galdino da Silva Filho e de Maria de Fatima 
Leandro da Silva. A pretendente: MARINA DIAS DE SOUZA, estado civil solteira, profis-
são assistente administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/04/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rubens Pinto de Souza 
e de Valdelene Nunes Dias de Souza.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/03/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdemir Aparecido do Nascimento 
e de Aparecida Nazaret Netto. A pretendente: THATIANE IGREJA NUNES, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em Guarulhos - SP (Registrada neste Subdistrito - 
Cangaíba), no dia (08/07/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Domingos Pereira Nunes e de Maria Moreira Igreja Nunes.

O pretendente: GUSTAVO BATISTA GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (12/03/1987), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wladimir João Gonçalves e de Izabel 
Aparecida Batista Gonçalves. A pretendente: JÉSSICA MUNIZ COUTO, estado civil 
solteira, profissão contadora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (23/01/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Decio da Silva Couto 
e de Regiane Marcilio Muniz Couto.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOTA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro de software, nascido em Belo Horizonte - MG (Registrado no 1° Subdistrito do 
município de Betim - MG), no dia (31/10/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de José Mota Barroso e de Silvana de Oliveira Mota. A pretendente: 
MAÍSA ÉMILLY SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão advogada, nascida 
em Diadema - SP, no dia (03/07/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Edivaldo Aparecido dos Santos e de Denize Maria Silva dos Santos.

O pretendente: GABRIEL RIBEIRO MARQUES, de estado civil solteiro, profissão pro-
fessor, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (22/09/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edinasi Novais Marques e de Terezinha 
Ribeiro. A pretendente: BIANCA DA CUNHA CAPPUCCIO, estado civil solteira, profis-
são securitária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/05/1998), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Evandro Cappuccio e de 
Edioni Aparecida da Cunha.

O pretendente: ÍCARO MAIA OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão aprendiz, 
nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (25/09/2000), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rogério Oliveira Silva e de Maria Susineire Maia. A 
pretendente: GABRIELA FERREIRA BARRETO, estado civil solteira, profissão estagiária, 
nascida em Guarulhos - SP (Registrada 22° Subdistrito - Tucuruvi, nesta Capital), no dia 
(01/09/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Robson 
Ferreira da Silva e de Patricia Barreto da Silva.

O pretendente: MARVYN FERREIRA ROQUE, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/03/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Teixeira Roque e de Rosemeire Dias de Jesus 
Ferreira Roque. A pretendente: BÁRBARA QUINTO DE CAMARGO, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (15/04/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ivan Lima de Camargo 
e de Aparecida da Penha Quinto de Camargo.

O pretendente: JOÃO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, estado civil divorciado, 
profissão segurança, nascido em Diadema - SP, no dia (28/10/1965), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Fernandes dos Santos e de 
Lidia Maria Fernandes dos Santos. A pretendente: LILIANI CUSTÓDIO DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (23/04/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edson 
Aparecido de Almeida e de Ana Maria Custódio de Almeida.

O pretendente: HAMILTON LIMA SOTERO JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Barra - BA, no dia (17/01/1995), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hamilton Lima Sotero e de Anivia de Oliveira Sotero. 
A pretendente: ÉRICA FERNANDA FONTES PEREIRA,  estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em Oieiras - PI, no dia (19/04/1993), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Estevam Pereira Neto e de Elenita 
da Silva Fontes Pereira.

O pretendente: ALTEMIR SOUZA BROCHADO, estado civil divorciado, profissão policial 
militar, nascido em Guarulhos - SP, no dia (25/03/1970), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wanderley Souza Brochado e de Cleide Martins 
Brochado. A pretendente: FATIMA DE SOUZA COSTA, estado civil divorciada, profissão 
funcionária pública, nasem Andirá - PR, no dia (17/08/1966), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João de Souza Costa e de Luzia da Silva Costa.

O pretendente: THIAGO GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista 
logístico, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (04/01/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jurandi Antonio de Oliveira e de Luciana Gomes 
de Oliveira. A pretendente: JULIANA CIPRIANO NERY, estado civil solteira, profissão 
analista financeiro, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (01/02/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sidinei Queiroz Nery 
e de Maria Aparecida Cipriano Nery.

O pretendente: SERGIO JANKELOVITZ, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
nesta Capital, Lapa - SP, no dia (14/03/1961), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Leiba Jankelovitz e de Bertha Jankelovitz. A pretendente: SONIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em 
Santo André - SP (Registrada 2° Subdistrito - Utinga), no dia (15/01/1968), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Paulino de Oliveira e de 
Terezinha dos Santos Oliveira.

O pretendente: JOÃO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
montador, nascido em Ubaí - MG, no dia (18/02/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Nilma Pereira da Silva. A pretendente: NA-
TALIA CAROLINA SANTOS DE SOUSA, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/12/1998), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lisandro Pereira de Sousa e de 
Simone Cristina dos Santos.

O pretendente: DIEGO PEREIRA VAZ, estado civil solteiro, profissão polidor, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/06/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Roberto Pereira Vaz e de Rosalina Morais Ribeiro Pereira Vaz. A 
pretendente: KARINA CRISTINE DA SILVA, estado civil solteira, profissão supervisora de 
logística, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (28/08/1985), residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Levino da Silva e de Catarina Maria da Silva.

O pretendente: ARIEL MONTOVANI, estado civil solteiro, profissão auxiliar de sistemas, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (13/04/1996), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba - SP, filho de Gian Carlos Montovani e de Neusa Pereira de Souza 
Montovani. A pretendente: MYLLENA MATOS GUEDES RODRIGUES, estado civil 
solteira, profissão relações públicas, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (22/09/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Olecy Guedes Rodrigues e de Roseli Matos Guedes Rodrigues. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço do município de Itaquaquecetuba, neste Estado, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: EVANDRO GOMES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
ajudante, nascido em São Paulo - SP no dia (14/01/1972), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edivaldo Gomes dos Santos e de Jane Maria das 
Graças Guaitoli dos Santos. A pretendente: KATIA LOMPISANO, estado civil divorciada, 
profissão confeiteira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (30/10/1967), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Lompisano e 
de Lindaura Oliveira Lompisano.

O pretendente: BRUNO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do em Palmares - PE, no dia (24/10/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Ivanildo José da Silva e de Edlene Maria do Carmo. A pretendente: 
THAÍS DE ARAGÃO PEREIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (30/05/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Oscar Nunes Pereira e de Edna Maria de Aragão.
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

Considerando que em 
poucos anos o Brasil 
terá uma pirâmide 

etária invertida, há uma mu-
dança de modelo mental que 
deve ser estabelecida — e 
rápido. O Brasil será o sexto 
país no número de pessoas 
idosas até 2025, quando deve 
alcançar a marca de 32 mi-
lhões com mais de 60 anos. 

Esses anos a mais de vida 
com cada vez mais lucidez, 
independência, possibilida-
de de realizar planos e dispo-
sição para consumo de bens 
e serviços é o que projeta a 
Economia da Longevidade 
como um dos mais impor-
tantes movimentos econô-
micos deste século. Estudo 
realizado pelo Grupo Croma 
o Oldiversity®  avalia como 
as marcas estão lidando – ou 
não – com a longevidade e 
diversidade de orientação 
sexual, gênero, raça e pes-
soas com deficiência e se 
estabelece como parâmetro 
avaliativo inédito de marcas 
que pensam, preocupam-se, 
promovem e defendem as-
suntos ligados à longevidade 
e à diversidade.

Quase metade dos entre-
vistados declara que não 
tem com quem contar na 
velhice, o que contribui para 
o alto índice (72%) dos que 
consideram importante a 
contratação dos mais velhos 
pelas empresas, principal-
mente no grupo dos que têm 
61 anos ou mais. 72% dos 

82% dos entrevistados afirmam que as empresas têm preconceito 
em contratar pessoas mais velhas.
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Sete em cada dez brasileiros pensam em 
manter a produtividade pós aposentadoria
Hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 75,5 anos, 30 anos a mais do que na década de 1940

A reputação das marcas 
no aspecto da longevidade 
parece ser abalada, especial-
mente sobre a autenticidade 
da comunicação e da propos-
ta de valor. A descrença, no 
caso da longevidade, é tão 
significativa quanto a de 
diversidade. “Apenas uma 
pequena parte do varejo 
parece estar preparada para 
atender à demanda desse 
shopper tão importante, mas 
ainda pouco expressivo tan-
to nas estratégias de marke-
ting quanto em relação ao 
quadro de funcionários de 
marcas e empresas”, define 
Bulla.

O estudo comprova que 
marcas que se posicionam 
claramente sobre a longe-
vidade são beneficiadas e 
têm impacto positivo em 
consideração e preferência. 
As pessoas passam a admirar 
(77%), acreditar (68%) e 
recomendar (69%) essas 
marcas. Entre os entrevista-
dos com idade acima de 61 
anos, esses índices alcançam 
83%, 77% e 82%, respecti-
vamente. Isso representa 
uma grande oportunidade 
para empresas e marcas que 
podem fazer parte dessa jor-
nada entre o hoje e o amanhã 
de pessoas que precisam de 
auxílio para planejar e usu-
fruir de uma qualidade de 
vida digna no futuro.

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

entrevistados reconhecem 
o despreparo das lojas, das 
dinâmicas do varejo e do 
treinamento dos vendedores 
no atendimento aos que têm 
60 anos ou mais. 82% dos 
entrevistados afirmam que 
as empresas têm precon-
ceito em contratar pessoas 
mais velhas, fato este que, o 
número de desempregados 
no país acima de 40 anos 
dobrou nos últimos anos, 
quem dirá para os acima de 
60 anos. 

Apesar de apenas 19% 
acreditar que pessoas mais 
velhas estejam habituadas 
a comprar em lojas virtuais, 
os que têm 61 anos ou mais 
são mais confiantes e elevam 
esse índice para quase 30%. 
Não é à toa que, dos 25,4 
milhões de pessoas com 61 
anos ou mais, 83% acessam 
a internet diariamente, 

dando ao e-commerce uma 
fatia importante de um 
mercado antes considerado 
inacessível. “86% das pes-
soas pensam em manter a 
produtividade na velhice, 
pois além do benefício da 
manutenção da renda, estar 
no mercado de trabalho faz 
com que se sintam incluídas 
socialmente”, explica Edmar 
Bulla, CEO da Croma. 

75% dos entrevistados têm 
consciência de que a popula-
ção está ficando mais velha, 
porém 70% dizem não estar 
preparados para perder sua 
qualidade de vida no futuro. 
Isso representa uma grande 
oportunidade para empresas e 
marcas que podem fazer parte 
dessa jornada entre o hoje e o 
amanhã de pessoas que preci-
sam de auxílio para planejar e 
usufruir de uma qualidade de 
vida digna no futuro. 
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