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Muitas pessoas se sentem inseguras em investir em criptomoedas 
por não considerar o sistema de blockchain confiável. Porém, o que 
a maioria não sabe é que o banco de dados utilizado para o armaze-
namento das transações, é inviolável, garantindo maior segurança e 
transparência ao investir. O que é necessário ficar atento é à sua segu-
rança cibernética para não sofrer com golpistas que se aproveitam dos 
seus próprios descuidos. O sistema utiliza chaves públicas e privadas 
para que a movimentação seja feita, garantindo maior segurança ao 
usuário. Mas o investidor também precisa fazer sua parte e tomar 
muito cuidado com seus dados de acesso.   

Segurança Digital
Como será a Black Friday 2020? Essa é a pergunta que todos estão se 

fazendo, diante do cenário imposto pela pandemia da Covid-19. Empresas 
e consumidores ainda não conseguem prever como será o evento, que já en-
trou para o calendário do país e, no ano anterior, fez com que o varejo online 
brasileiro faturasse R$ 3,2 bilhões, segundo dados da EbitNielsen. A data no 
Brasil sempre foi muito mais forte no comércio eletrônico do que nas lojas 
físicas. Com a pandemia, essa é uma aposta quase certa para este ano, uma 
vez que entre abril e junho, meses de distanciamento social mais intenso, 
5,7 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra pela internet.   

Infraestrutura para a Black Friday

Nos últimos anos, os profissionais de compras e suprimentos têm 
feito um esforço contínuo para ganhar relevância e poder influenciar 
os gastos corporativos de maneira mais proativa. Principalmente nos 
processos de contratação de serviços de tecnologia. Existe uma boa 
razão para esse esforço: é muito difícil adotar as melhores práticas de 
busca e qualificação de fornecedores, negociação e contratação se não 
houver uma definição muito clara da solução a ser comprada e nem 
tempo suficiente entre a demanda e o início esperado do contrato..   

Metodologia ágil para dentro de compras

Pixabay

Negócios em Pauta

Capacitação Profissional 
A Huawei planeja capacitar mais de 600 profissionais, 

formar 48 novos instrutores e instalar 12 laboratórios 
preparados para a prática de instalação de rede de fibra 
ótica, em parcerias com instituições das regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A iniciativa é parte 
da estratégia da Huawei em contribuir para o desenvolvi-
mento da infraestrutura de 5G no Brasil e o aumento de 
empregabilidade. O objetivo é formar pessoas aptas para 
o trabalho e contempla três partes: Fundamentos sobre 
redes de Tecnologia de Informação e Comunicação e fibra; 
Instalação de redes de fibra - teoria e prática; e, por fim, 
avaliação e certificação. Mais informações: (www.huawei.
com).    Leia a coluna completa na página 3
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Pitch Day ESG

@Hoje, a XP Ventures, braço da XP Inc. para relaciona-
mento com o ecossistema de startup, organiza amanhã 

(25/09) um Pitch Day para avaliar empresas inovadoras 
que desenvolvam iniciativas voltadas para políticas de ESG 
(sigla em inglês para ambiental, social e governança). O 
objetivo da companhia é identificar projetos que estejam 
alinhados estrategicamente com a XP Inc. e aprimorem ou 
ampliem as atividades socioambientais e de governança 
corporativa que já são atualmente desenvolvidas (https://
www.youtube.com/channel/UCdij__kBjspzlgik09SFlIQ) ou 
(https://www.linkedin.com/company/xp-inc/).   Leia a 
coluna  completa na página 2
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O processo de digitalização 
das empresas foi acelerado em 
decorrência da pandemia da 
Covid-19. A quarentena forçou 
as pessoas a ficar em casa, 
fazendo com que empresas de 
diferentes setores recorressem 
às plataformas digitais como 
meio de se manter no mercado.

“O e-commerce faz parte das nossas 
vidas, o trabalho de se deslocar até 

uma loja já não existe mais. É muito mais 
fácil se acostumar com o conforto apre-
sentado pelas tecnologias”, apontou Victor 
Corazza Modena, professor na IBE Conve-
niada FGV nas áreas de Empreendedorismo 
e Gestão Financeira, que afirmou ainda: 
“essas mudanças podem ser definitivas”.

De acordo com o professor, o consumidor 
pós-pandemia é mais consciente, mais bem 
informado e mais crítico. O crescimento de 
vertentes de consumo sustentável, assim 
como o advento da informação em tempo 
real, colaborou para a criação de um con-
sumidor mais crítico, que pesquisa mais, e 
está em contato com opiniões online em 
todos os momentos. Para ele, “a marca que 
consegue escutar os problemas desse con-
sumidor e resolvê-los, consegue torná-los 
embaixadores fiéis, que promovem a marca 
em seus círculos e não a trocam facilmente”.

Para encarar essa nova realidade as 
marcas deveriam valorizar a voz desse 
consumidor. Nesse cenário, qualquer des-
lize na comunicação ou nas informações 
transmitidas pode causar uma ruptura 
com o público e impactar em transtornos 
irreparáveis. “O produto pode até continuar 
o mesmo, mas a partir do momento que 
a imagem da empresa for envolvida em 
algum escândalo, ela perderá os clientes 
contrários àquelas bandeiras”.

Direito do Consumidor: perfil e 
tendências de consumo pós-pandemia 

Outra característica importante desse 
momento pós-pandemia é que a velocidade 
de acompanhamento do mercado é vital. 
“As empresas que conseguem rapidamente 
entender as mudanças do mercado e o perfil 
do consumidor, conseguem alterar mais 
rápido o que ela entrega para acompanhar 
as necessidades do mercado. E se errar, 
sai barato”, conclui o especialista da IBE 
Conveniada FGV.

Entenda o mercado pós-pandemia! - 
Esse avanço resultou em um novo perfil 
de consumidor e separou o mercado em 
quatro grandes nichos. De acordo com 
pesquisa da Bain & Company, eles se 
dividem em:

Mercados cuja demanda explodiu na 
crise e devem se manter em alta no 
longo prazo. - Corresponde a empresas e 
segmentos que tiveram um grande cresci-
mento durante a pandemia e cujos serviços 
se modernizaram e farão parte do “novo 
normal”. Como exemplo, pode ser citado 
o home office, que conforme analistas de 
gestão de pessoas, veio para ficar, uma vez 
que grandes empresas perceberam que não 
existe mais a necessidade do deslocamento 
de funcionários, nem o estabelecimento 
de escritórios.

As plataformas de comunicação digital 
também apresentaram crescimento e 
podem exemplificar este tipo de mer-
cado. Reuniões por Zoom, Skype, Meet, 
entre outros, já fazem parte do dia a dia 
e o segmento de vendas pela internet 
também vem se destacando. No Brasil, o 
faturamento do e-commerce foi de 56,8% 
a mais nos oito primeiros meses de 2020 
em comparação com o mesmo período 
do ano passado, segundo pesquisa do 
Movimento Compre&Confie em parceria 
com a ABComm (Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico).

Mercados onde a demanda explodiu 
na crise, mas devem se estabilizar no 
longo prazo. Abrange o setor de produtos 
cuja demanda cresceu em necessidade 
do combate ao vírus e que, passado esse 
momento, não serão necessários no dia a 
dia. Como exemplo, pode ser mencionado 
o comércio de álcool em gel e máscaras 
descartáveis.

Mercados em que a demanda teve 
forte queda na crise, mas podem ter 
“pico” em seguida - Os segmentos de 
beleza, como cabelereiros, barbeiros e 
maquiadores, comércio de roupas, ele-
trodomésticos encontram-se neste nicho. 
Apesar de terem amargado o fechamento 
dos estabelecimentos, estes setores são 
consolidados e devem se reerguer.

Mercados cuja demanda sofreu 
grande queda na crise e podem ter a 
recuperação lenta - Este mercado leva-
rá mais tempo para se recuperar pois as 
perdas foram grandes, devido ao tamanho 
dos negócios, e pela mudança no perfil 
do consumidor podem sofrer por mais 
tempo. Os setores de eventos, hotelaria 
e turismo, por exemplo, são alguns deles. 
As viagens de trabalho que desapareceram 
na pandemia também não devem voltar a 
acontecer tão cedo, e devem ser reduzidas 
como tendência deste mercado (AI/FGV).
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Aulas no Colégio Militar 
A Justiça Federal autorizou o retorno 

das aulas presenciais no Colégio Militar 
do Rio de Janeiro, a partir do dia 5 de 
outubro. A decisão do desembargador 
Sergio Schwaitzer, do TRFl da 2ª Re-
gião, se baseou na autorização estadual 
da retomada das aulas presenciais nas 
regiões que permaneçam em baixo 
risco de contaminação pela Covid-19 
por, no mínimo, duas semanas seguidas 
antes da data prevista para a abertura. 
As atividades presenciais no Colégio 
Militar estão suspensas desde março. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tragam-a-metodologia-agil-para-dentro-de-compras-ja/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seguranca-digital-7-dicas-para-investir-sem-se-preocupar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-preparacao-da-infraestrutura-para-a-black-friday-que-sera-diferente-de-todas-as-outras/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/saida-para-o-mar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/139140/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

Coluna do Heródoto

Muita gente sonha 
com um transporte 
ferroviário robusto. 

Segundo os seus defen-
sores isto possibilita 
o desenvolvimento 

nacional, uma vez que faz 
chegar até os portos os pro-
dutos agrícolas e minérios 
produzidos no interior do 
país. É um sonho até mesmo 
para a elite governante, uma 
vez que o empreendimento 
exige grandes investimen-
tos e o caixa do Estado não 
está robusto, como sempre. 

Mas vale sonhar, afinal os 
países mais desenvolvidos 
do mundo esticam as estra-
das de ferro de um canto a 
outro e conseguem baixar o 
custo do frete dos seus pro-
dutos manufaturados e ex-
portados para todo mundo. 
Sem estrada de ferro, dizem 
os peritos, o Brasil não vai 
alcançar desenvolvimento e 
vai depender que sua produ-
ção seja escoada de forma 
antiga, anti econômica e 
com métodos que lembram 
os tempos coloniais. 

Neste momento no mundo 
não  há escolha, ou se cria 
ferrovia, ou nada vai mudar 
e o tão almejado crescimen-
to não se concretiza. Mas 
quem, além do Estado, vai 
querer meter os peitos em 
um empreendimento dessa 
ordem e correr todo tipo de 
risco, inclusive os jurídicos? 
Nem a legislação concorre 
para atrair investimentos 
sejam nacionais ou inter-
nacionais. 

O capital, seja ele qual 
for, quer manter a sua ren-
tabilidade e remunerar os 
acionistas. O transporte de 
passageiros também é uma 
atividade atrativa. Afinal 
ele usa os mesmos trilhos, 
sinalizações, desvios, pátios 
e estações do movimento 
de carga. 

Na Europa é o transporte 
preferido tanto para os que 
fazem grandes percursos 
como os que moram nas 
periferias das grandes cida-
des, geralmente capitais. Há 
quem sonhe que um dia os 
trens de passageiros desen-
volverão grandes velocida-
des e vão ser chamados de 
trens bala. 

Um exagero apostam os 
pessimistas. Imagine um 
comboio com muitas tone-
ladas se deslocando a uma 
velocidade de até 450 kms 

por hora. Não  há trilho que 
aguente, nem  passageiros 
suficientemente loucos para 
subir em uma geringonça 
como essa. Se é que um dia 
vai existir. 

Nada justifica isso nem 
mesmo a necessidade de 
transportar um grande 
volume de pessoas entre 
duas grandes cidades, ou 
mesmo de turistas e atletas 
para um evento como uma 
olimpíada ou mesmo uma 
copa do mundo de futebol. 

É um devaneio, um conto 
de ficção científica, como os 
do Júlio Verne, que imagina 
um submarino movido a 
energia nuclear! Um tal de 
Nautilus. Voltando à dura 
realidade da ferrovia nada 
disso ainda existe. O Brasil 
tem os seus comboios pu-
xados pela maria-fumaça. 
É verdade que falta carvão 
para aquecer as caldeiras, 
mas não falta lenha dos ricos 
biomas, nem madeira de lei 
para ser transformada em 
dormentes de boa qualida-
de. É só pôr a mata abaixo. 

Ainda assim falta uma 
iniciativa para a construção 
da estrada de ferro, talvez 
se fosse nos Estados Uni-
dos, um self made man ou 
um capitão de indústria. 
Irineu Evangelista de Souza 
ousa investir em mais um 
empreendimento moderno. 
Em pleno segundo reinado 
faz planos para alavancar 
o  principal produto de ex-
portação, responsável pelo 
saldo na balança comercial 
do Brasil, o café.  

Depois de investimentos 
principalmente no Rio de 
Janeiro, faz planos para 
uma ferrovia que sairia do 
interior de São  Paulo, e 
traria o café até o porto de 
Santos, onde alcançaria a 
Europa e os Estados Unidos. 
A ferrovia Santos-Jundiai. 
O financiamento vem de 
uma associação do Estado 
com capitais privados na-
cionais ou não. Para isso 
é necessário a garantia de 
juros aos investidores. Com 
volume de carga previsto na 
ferrovia, isto é factível. 

Contudo o Barão de Mauá 
não consegue o capital ne-
cessário para o empreendi-
mento e vende a concessão 
para os ingleses que inaugu-
ram e exploram a São Paulo 
Railway até 1946. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News em multiplataforma 
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Ubook anuncia parceria com Americanas

@Os clientes Americanas Mais, da Americanas, já podem desfrutar 
da parceria com a plataforma de audiotainment, Ubook. Os assi-

nantes dos planos "Quero Mais" e "Muito Mais" ganharão acesso especial 
à plataforma e receberão ainda, a cada mês, um novo título exclusivo 
no formato audiobook ou e-book. "Estamos muito felizes em iniciar 
mais essa parceria, onde disponibilizaremos aos assinantes milhares 
de livros, documentários e séries originais. Nosso foco neste momento 
será a curadoria dos títulos que iremos oferecer aos clientes "A Mais". 
Para isso, desenvolvemos um vasto catálogo com obras best seller e 
de grandes autores especialmente para esta nova base de clientes", 
afirmou Flávio Osso, CEO da Ubook (www.ubook.com).

Aplicativos de Golpes em iOS e Android se 
espalham via TikTok

@A Avast, líder global em segurança digital e produtos de privaci-
dade, descobriu sete aplicativos de golpes de adware disponíveis 

na Google Play Store e na Apple App Store. A descoberta ocorreu 
após uma criança ter relatado um perfil do TikTok, promovendo o 
que parecia ser um aplicativo suspeito para o projeto Be Safe Online 
da Avast na República Tcheca, que ensina as crianças a se manterem 
seguras no universo online. Ao todo, os aplicativos foram baixados mais 
de 2.400.000 vezes e renderam às pessoas mal-intencionadas por trás 
do golpe mais de US$ 500.000 - de acordo com os dados da Sensor 
Tower, uma empresa de insights e de inteligência de marketing para 
aplicativos móveis -, além de serem mal avaliados com classificações 
para os apps que variam entre 1,3 - 3,0 (www.avast.com/pt-br). 

Microfranquia PERSON@LL inaugura com 
recorde de franqueados

@O fisioterapeuta e gestor, Helder Montenegro investiu cerca de 
2.3 milhões de reais no desenvolvimento da plataforma brasileira 

SCAL, com foco em teleatendimentos de saúde e bem-estar. Agora, com 
o uso do seu software, o visionário na área de saúde, em parceria com o 
professor de Educação Física Dr. Paulo Gentil, apostam no lançamento 
de uma microfranquia digital para profissionais educadores físicos, a 
PERSON@LL (www.franquiapersonall.com.br). A iniciativa surgiu 
após Montenegro fechar sua antiga Academia Personal, com mais de 
20 anos e referência no mercado, com prejuízo estimado em 500 mil 
reais. Em menos de dois meses de desenvolvimento, e investimento 
de aproximadamente 120 mil reais para a adaptação da plataforma e 
criação de um aplicativo, uma fatia da plataforma SCAL foi reajustada 
para atender a microfranquia PERSON@ALL.

Nova plataforma conecta indústria e 
fornecedores da cadeia brasileira de moda

@Uma nova plataforma acaba de ser desenvolvida no país. É a 
Trender Network, que pretende conectar indústrias, confecções 

e profissionais em um ambiente 100% digital para promover o relacio-
namento e a aproximação de todas as pontas do setor. Já alinhada com 
o novo normal imposto pela pandemia e pela digitalização do setor, 
a plataforma permite que as empresas busquem em um único local 
fornecedores de insumos, matéria-prima e serviços, solicitem amostras 
e agendem visitas com fornecedores. Os profissionais podem expor 
portfólio, agendar reuniões e compartilhar conteúdos sobre tendên-
cias e novidades da moda, garantindo uma presença online assertiva 
(https://www.trendernetwork.com/).

Golpistas exploram pré-cadastro no Pix para 
roubar credenciais

@O Pix – sistema de pagamentos eletrônicos do Banco Central 
– sequer começou a funcionar e os cibercriminosos já se apro-

veitaram do anúncio da ferramenta para lançar iscas pela internet. 
Especialistas da Kaspersky identificaram, nesta semana, uma cam-
panha de phishing solicitando o pré-cadastro para o sistema. De 
acordo com Fabio Assolini, analista da empresa de cibersegurança, 
o objetivo seria coletar dados bancários e pessoais (como senhas 
de conta, celular e CPF), para que os golpistas possam ter acesso a 
uma futura conta Pix da vítima e, assim, efetuar transações em seu 
nome (https://www.kaspersky.com.br).

Menu é a startup mais desejada para se 
trabalhar, segundo lista do LinkedIn

@O LinkedIn divulgou uma lista com as 10 startups mais desejadas 
para se trabalhar em 2020 - LinkedIn Top Startups Brasil. A Menu 

(https://menu.com.br/) - startup que conecta pequenos comerciantes 
a grandes a grandes distribuidores - conquistou o primeiro lugar entre 
gigantes como Neon e Loft. A empresa faz parte da Z-Tech - hub de 
inovação e tecnologia da AB - Inbev - que no Brasil atua em colabo-
ração com a Ambev. Desde 2016 no mercado, a startup fundada por 
Leonardo Almeida, vem crescendo 50% ao mês. Hoje, a Menu conta 
com mais de 150 funcionários. O CEO comenta que desde o início 
da pandemia abriram 30 vagas para as áreas de vendas, marketing e 
tecnologia. “Temos muita honra em liderar a lista. A Menu já nasceu 
diversa, nos orgulhamos dos nossos colaboradores e aqui respeitamos 
as diferenças. Isso faz com que o time esteja feliz e motivado pelo seu 
próprio ambiente de trabalho, fazendo a empresa funcionar”, comenta.

ricardosouza@netjen.com.br

Cinco dicas para não cair 
em fake news

Mentiras sempre existiram. 
Discursos enganosos também. 
Entretanto, com a chegada 

da internet e da consequente globa-
lização, ficou cada vez mais fácil a 
veiculação de informações que podem 
até parecer verdadeiras, mas não são. 
A professora de Jornalismo do Centro 
de Comunicação e Letras (CCL) da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM), Denise Paiero, separou algumas 
dicas de como reconhecer e combater 
as fake news.

1. Desconfie das informações que 
recebe, principalmente de redes 
sociais

Hoje em dia, há muitos canais de 
circulação de informações falsas, disse-
minadas de forma veloz pela internet. 
Elas são usadas para manipular pessoas 
e destruir reputações, além de já terem 
sido utilizadas no mundo até para in-
fluenciar eleições, disseminar pânico 
e dar informações erradas que podem, 
inclusive, colocar vidas em risco.

Muitas vezes, por aplicativos de mensa-
gens instantâneas, como o WhatsApp, por 
exemplo, a informação se propaga sem 
fonte, não sabemos de onde vem ou se a 
fonte é falsa. É comum circularem áudios 
atribuídos a "especialistas" ou "pessoas 
que conhecem alguém que disse aquilo". 
Assim, a dica é simples: sempre desconfie 
desse tipo de informação.

2. Questione a veracidade das 
informações noticiosas

As pessoas tendem a acreditar naqui-
lo que vai ao encontro do seu próprio 
pensamento, principalmente dentro 
das "bolhas" da internet, onde ficamos 
conectados a pessoas que pensam como 
nós. Portanto, fake news que confirmem 
ou reforcem ideias e valores que a 
pessoa já tenha vão facilmente parecer 
verdade e, muitas vezes, serão compar-
tilhadas sem qualquer questionamento .

Se ninguém assume a origem da in-
formação, estranhe. Se parecer "muito 
bom para ser verdade" ou é algo muito 
importante, mas não apareceu em ou-
tros veículos, desconfie. Ainda, sempre 
é bom atentar à data da informação. Às 

afetada. Veículos que se alimentam de 
fake news não estão preocupados com 
isso, inclusive, alguns sites que propa-
gam notícias falsas tentam se camuflar 
de sites jornalísticos e utilizam a estru-
tura e os recursos da notícia para dar 
à mentira uma roupagem de verdade.

Não é porque tem cara de jornalismo 
que é jornalismo. É fundamental que 
saibamos sempre quem apurou e divul-
gou originalmente a notícia. Na dúvida, 
vá atrás da fonte original.

5. Não compartilhe a informação 
sem ter a certeza da sua veracidade

Nunca compartilhe algo dizendo "não 
tenho certeza de que é verdade, mas 
vou enviar mesmo assim". Qualquer 
coisa pode circular nas redes e se 
você compartilha sem checar, pode 
estar sendo usado como ferramenta 
de uma engrenagem de propagação 
de mentiras. Até mesmo vídeos que 
parecem verdadeiros, que mostram 
imagens e cenas, podem ter sido edi-
tados e descontextualizados. Tenha em 
mente que as fake news se alimentam 
de compartilhamentos. Portanto, não 
passe adiante sem ter a certeza da 
veracidade do fato. Se todos fizermos 
isso, conseguiremos romper com o 
caminho das notícias falsas e estas não 
terão mais força.

Saiba como evitar as armadilhas e não propagar notícias falsas
Freepik

vezes, uma notícia verdadeira, mas que 
foi publicada anos atrás, é descontex-
tualizada e compartilhada, o que pode 
confundir quem a recebe.

3. Utilize sites de checagem para 
saber se é falso ou não

Existem sites de fact-checking, nos 
quais trabalham profissionais muito 
qualificados e preparados para verificar 
e checar as informações produzidas 
pelos caminhos corretos, avaliando se é 
verdade ou não o ocorrido. No Brasil, a 
professora Denise destaca os seguintes:

- Agência Lupa
- Fato ou Fake
- Projeto Comprova
- E-Farsas

E, para quem quiser melhorar os 
conhecimentos sobre fake news há o 
projeto "Vaza, Falsiane", que oferece 
curso gratuito sobre o tema.

4. Veja se a notícia foi publicada 
em veículos jornalísticos confiáveis

Veículos de comunicação conheci-
dos e que trabalham de fato com o 
jornalismo, sejam de grande imprensa 
ou de imprensa alternativa, têm um 
compromisso com a apuração dos fatos. 
Se publicarem mentiras, terão sua cre-
dibilidade (que é seu maior patrimônio) 

Webinar debate processo de 
adesão do governo brasileiro 

a acordo internacional 
de combate ao cibercrime

Os crimes cibernéticos 
crescem no mundo todo 
e o combate a estes exige 
cooperação internacional, 
uma vez que os criminosos 
geralmente estão em países 
distantes de suas vítimas.

Esta ação conjunta entre 
nações é viabilizada pela 
Convenção de Budapeste, 
que reúne mais de 60 países. 
Embora o tratado esteja em 
vigor desde 2004, somente 
em 2019 o Brasil foi convi-
dado a aderir ao acordo.

No final de julho, o pre-
sidente Jair Bolsonaro en-

caminhou ao Congresso 
Nacional o processo de rati-
ficação legislativa da adesão 
brasileira à Convenção de 
Budapeste. Para debater 
como se dará a participação 
do Brasil nesta rede de coo-
peração internacional, duas 
autoridades do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
participarão de um webinar 
na próxima sexta-feira (25), 
às 14 horas.

O webinar é gratuito e 
pode ser acessado pelo 
link https://us02web.zoom.
us/j/84750223987.
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toria da área de suprimentos – firmaram uma joint venture para criar um 
Grupo de Compras Integrado, por meio da iniciativa ‘Jumtos’. A novidade 
é revolucionária porque a CH Master Data é a única empresa no mundo 
a gerir um Cadastro de Materiais e Serviços compartilhando informações 
entre as empresas clientes. Todo item cadastrado recebe um Código CH, 
que é correlacionado ao código de cada empresa cliente. É uma espécie de 
CNPJ que identifica e mapeia cada item cadastrado. Através desse código, 
é possível identificar todas as empresas clientes que utilizam o item. Além 
disso, é possível concentrar no Código CH os fornecedores de cada item e as 
opções de fabricantes possíveis. Saiba mais em: (http://chmasterdata.com).

E - Tecnologia e Serviços 
A Avaya, líder global em soluções para aprimorar e simplificar as comu-
nicações e a colaboração, foi reconhecida pela Technology & Services 
Industry Association (TSIA) como a vencedora do 2020 Star Award por 
‘Inovação em Migração para Venda de Ofertas de Assinatura’. A TSIA é 
a associação líder para as organizações de tecnologia e serviços e, por 
30 anos, o prêmio TSIA Star tem sido uma das maiores homenagens na 
indústria de tecnologia e serviços. As empresas que almejam um Star 
Award passam por um processo rigoroso, e os vencedores são selecionados 
pelos membros do conselho consultivo de prática de pesquisa da TSIA. 
Desde sua criação em 1990, o Star Award reconhece a contribuição de 
empresas de todos os tamanhos para a melhoria contínua da tecnologia 
e da entrega de serviços em todo o setor. Saiba mais em: (https://www.
tsia.com/certifications-and-awards/star-awards). 

F - Assistente Virtual
A Lu, influencer digital virtual do Magalu, existe desde 2002. Ao longo do 
tempo, seu papel foi mudando e funcionalidades aumentando. Nos últimos 
três anos, ela vem evoluindo para fortalecer a conexão dos clientes com a 
marca, utilizando as capacidades de inteligência artificial de IBM Watson, 
baseadas em IBM Cloud. Lu cresceu nos últimos anos e no primeiro semes-
tre de 2020 registrou 1,4 milhão de atendimentos em média ao mês, com 
média de 8,5 milhões de interações no período e cerca de 6,1 mensagens 
por usuário. A Lu também é a face da interação entre Magalu e cliente. 
Ela passou por atualizações para contemplar diversos assuntos que vão 
desde status e rastreio de pedidos e integração com ferramentas de ma-
pas para retirada de produtos nas lojas até curiosidades sobre si mesmo. 

G - Venda de Camisinha
A fabricante global de preservativos Lifestyles HealthCare, dona das 
marcas Blowtex e SKYN, registrou no segundo trimestre um crescimento 

A - Suporte Financeiro 
A Pif Paf Alimentos apoia o Projeto Estímulo 2020, que levará até R$ 100 
milhões em crédito para pequenos negócios de Minas Gerais. O objetivo 
do programa é oferecer suporte financeiro a parceiros que tenham sido 
diretamente prejudicados pela pandemia do novo Coronavírus, manten-
do-os de portas abertas e preservando os empregos. A companhia já 
iniciou a liberação dos recursos, que irão beneficiar, preferencialmente, 
operações dos setores de serviços e comércio e que tenham receita 
mensal entre R$ 30 mil e R$ 400 mil antes da crise. A plataforma online, 
com filtro de qualificação, faz a análise dos empreendedores elegíveis e a 
liberação rápida dos valores, por meio do Sicoob/Credifiemg, cooperativa 
da Fiemg. Interessados devem acessar (https://www.estimulo2020.org/).

B - Advogados Desempregados
Apoiar advogados que perderam o emprego na crise da COVID-19. Esse 
é o objetivo da página no Facebook “CV Solidário Fórum Trabalhista 
Empresarial”, recém-criada por um grupo de advogados, a maioria com 
atuação na área jurídica trabalhista brasileira. Como a ideia é prestar 
solidariedade e ajudar na recolocação profissional, o canal é aberto a 
todos e permite exclusivamente o cadastro de currículos, bem como a 
divulgação de vagas na área. Para participar, basta entrar em (https://
www.facebook.com/groups/753538765429390/?ref=share) e concordar 
com as regras do grupo. 

C - Programa de Aprendiz
Já pensou em participar de um processo seletivo que tem início com um 
game de perguntas e respostas? Essa é a proposta da Sequoia, empresa 
que presta serviços especializados de logística e transportes, para atrair 
jovens talentos para o seu Programa de Aprendiz, o Sementes Sequoia. 
Em parceria com a Taqe - plataforma de recrutamento e seleção digital - a 
companhia está investindo em um formato inovador, que usa inteligência 
de dados e gamificação para recrutar candidatos alinhados à cultura da 
Sequoia, reduzindo em até cinco vezes o tempo de preenchimento de 
uma vaga. Para concorrer, é preciso ter acesso à cidade de Embu das 
Artes. Durante o processo, os participantes encontrarão um quiz que irá 
testar diversos tipo de conhecimentos, tais como habilidades técnicas e 
comportamentais, traçando assim o perfil profissional de cada candidato. 
Mais informações, acesse: (http://taqe.app.link/v7I75OBdk9). 

D - Compras em Conjunto
Em uma iniciativa inédita no Brasil, a CH Master Data - empresa de tecnologia 
de gestão de cadastros de materiais – e a Procurement Garage – consul-

de 69% nas vendas pelo e-commerce em comparação ao período ante-
rior. Impulsionado pela maior procura dos consumidores por compras 
online, o resultado surge após um maior direcionamento e investimentos 
da companhia no segmento digital. Mesmo não tendo uma plataforma 
própria de e-commerce – a companhia passou a vender online há pouco 
mais de um ano - a Lifestyles atingiu bons resultados graças a sua par-
ticipação nos maiores marketplaces com atuação nacional. Na Amazon, 
o crescimento foi de 167% no trimestre, enquanto no Mercado Livre foi 
registrada alta de 34%.

H - Inovação Aberta 
A NTT DATA, empresa líder em serviços de TI, e a everis, sua consul-
toria multinacional de negócios e TI, anunciam o lançamento da 11ª 
edição do Concurso Internacional de Inovação Aberta. Este ano, com o 
apoio da Microsoft e da JETRO São Paulo, respectivamente, empresa 
líder em tecnologia global e órgão do governo japonês para promoção 
comercial Brasil/Japão, convidam startups de negócios de todo o Brasil 
a enviarem suas ideias de novas tecnologias que possam tornar o mun-
do um lugar melhor. As startups poderão inscrever seus projetos em 
diferentes categorias da competição com o intuito de contribuir para o 
desenvolvimento dos seguintes setores: Financeiro; Telecomunicações; 
Utilities e Energia; e Varejo e Bens de Consumo. Mais informações e 
inscrições: (http://oi.nttdata.com/en/contest) ou envie uma mensagem 
para (OfficeofCTO@nttdata.com).

I - Programa de Estágio 
A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, 
está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio, First Gen, 
que inclui vagas para atuação na capital de São Paulo e nos municípios 
de Itu, Valinhos e Sorocaba. O processo seletivo, que será 100% virtual, 
contará com as etapas de testes gamificados e interativos, teste com-
portamental, encontro exclusivo com o time PepsiCo para falar sobre 
a cultura da companhia e receber diversas dicas e, por fim, dinâmicas 
virtuais e entrevistas com líderes das vagas, que também terão uma 
experiência tecnológica mobile para avaliação dos candidatos. Até o 
dia 19 de outubro os interessados podem se inscrever no link: (Http://
vagas.ciadetalentos.com.br//hotsite/pepsicofirstgen).  

J - Estratégias de Comunicação 
O MBA live da Fundação Getulio Vargas realiza, nesta sexta-feira 
(25), das 18h às 20h, um webinar gratuito sobre estratégias de 
comunicação. Os interessados em participar podem se inscrever 
pelo link: (http://portal.fgv.br/eventos/webinar-mba-live-estrategias-
comunicacao). Após o cadastro, receberão o endereço para assistir 
à palestra por e-mail. O objetivo do debate é mostrar como dominar 
técnicas de análise de dados de redes sociais para a gestão digital. A 
palestra será ministrada Marco Ruediger, diretor da FGV DAPP. Já a 
moderação fica por conta da Lara Stahlberg, jornalista e especialista 
em comunicação estratégica com experiência em produção de con-
teúdo impresso e digital, comunicação organizacional e assessoria 
de imprensa e pesquisadora na FGV DAPP. 

Quem tem medo 
da primarização 

logística?

Conceitualmente 
a primarização 
visa devolver ao 
controle da empresa 
embarcadora 
a contratação, 
gestão e operação 
direta de processos 
normalmente 
terceirizados

Ao primarizar assu-
mindo a contratação 
direta, as empresas 

automaticamente ganham 
autonomia e geram resul-
tados superiores de produ-
tividade, nível de serviço e 
negociações mais flexíveis 
e diferenciadas. O concei-
to pode ser tentador, mas 
mesmo assim capaz de des-
pertar medo e desconfiança 
em muitos: ‘Como assim, 
abrir mão de fornecedores 
com quem trabalho há tan-
to tempo e me relaciono 
tão bem?’ pode ser um dos 
questionamentos. E há ain-
da diversos outros.

O segundo deles é o receio 
de que a carga não seja en-
tregue, que parte dela seja 
desviada ou mesmo chegue 
ao destino com uma quali-
dade inferior do que com as 
transportadoras utilizadas 
atualmente. Há quem des-
confie e não queira entrar 
direto em contato com os 
caminhoneiros pois eles são 
independentes, não tendo 
uma empresa sólida por trás 
que vai garantir a eficiência 
do serviço prestado. 

Se alguns dos exemplos 
mostrados acima são os seus 
receios atuais, posso dizer 
que é possível sim apro-
veitar os benefícios da pri-
marização logística. Como? 
Simplesmente começando a 
implantação por etapas. Não 
é necessário trocar 100% da 
sua operação, de todas as 
filiais ou plantas de produ-
ção, de uma vez só. Aliás, eu 
mesmo diria que fazer isso 
é uma loucura. É aquele 
ditado: ‘nunca aposte todas 
as suas fichas em apenas um 
número’. 

Comece com uma par-
te, testando o modelo em 
apenas um local. E se você 
não deseja montar um time 
interno que tome conta 
de todos os processos e 
do relacionamento com 
os caminhoneiros não tem 
problema, há empresas no 
mercado que fazem jus-
tamente isso. Elas usam a 
tecnologia a favor da prima-
rização logística, ‘fazendo a 
ponte’ entre sua empresa e 
os caminhoneiros.

O maior benefício da pri-
marização é financeiro, há 
possibilidades de economi-
zar até 30% em transportes. 
Uma operação com times 
de alta performance, que 
emprega tecnologia digital 
contempla ainda mais be-
nefícios. A redução é pos-
sível ao utilizar aplicativos 
baseados em inteligência 
artificial, machine lear-
ning, business intelligence 
e internet das coisas. O 
ambiente gerencia uma 
rede de motoristas e usa a 
geolocalização para saber 
onde cada um deles está.

Nós tivemos um caso prá-
tico bem interessante. Uma 
grande empresa do setor de 
eletrodoméstico tinha justa-
mente o receio de romper o 
contrato com a transporta-
dora que prestava serviços 
há muito tempo e tinham um 
excelente relacionamento. 

Ela então decidiu acredi-
tar na primarização logística 
e a adotou em uma de suas 
unidades fabris. Quer saber 
o resultado? Houve uma 
redução de 30% a 40% com 
os custos de transporte! 
Ou seja, economia para 
empresa. 

O grande segredo não é 
eliminar os outros modais, 
mas sim analisar a estrutura 
logística e o cenário da sua 
empresa, definindo como a 
primarização logística pode 
ser aplicada. E aí, depois de 
saber todas essas informa-
ções, o medo passou? 

(*) - É CEO da AgregaTech - empresa 
de tecnologia que oferece soluções 

inovadoras de logística de transporte 
para a indústria (http://agrega.tech).

Jarlon Nogueira (*)

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) obteve, na quarta-feira 
(23), uma vitória no Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
vai evitar impacto financeiro 
negativo de mais de R$ 24 bi-
lhões aos cofres públicos. Em 
julgamento no plenário, o STF 
reconheceu a constitucionali-
dade das contribuições pagas 
por empresas ao Sebrae, à 
Apex e à Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
(ABDI). A disputa envolvia 
a incidência da Cide sobre a 
folha salarial das empresas. 

A Fiação São Bento, autora 
do Recurso Extraordinário 
603.624, alegava que a Emenda 
Constitucional 33/2001 impôs 
outras bases de cálculo para 
a taxa, excluindo a cobrança 
sobre a folha de pagamentos. 
Se o pedido fosse acatado, o po-
tencial impacto negativo para 
o repasse da arrecadação às 
três entidades era de cerca de 
R$ 24,4 bilhões, nos próximos 
cinco anos. Como o caso tem 
repercussão geral, ele vale para 
processos em outras instâncias 
que discutem o mesmo tema.

Em memorial distribuído 

Como o caso tem repercussão geral, ele vale para processos em 
outras instâncias que discutem o mesmo tema.
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A estimativa consta do 
Relatório de Infla-
ção, divulgado ontem  

(24). “O aumento decorre 
da demanda acentuada de 
crédito das empresas, que 
vem sendo atendida tanto 
pela expansão do crédito 
livre como pelo crédito dire-
cionado, no último caso vol-
tado principalmente para as 
empresas de menor porte”, 
disse o BC. As modalidades 
de empréstimos são dividi-
das em dois tipos: o crédito 
livre e o direcionado. 

No caso do crédito livre, 
os bancos têm autonomia 
para emprestar o dinhei-
ro captado no mercado e 
definir as taxas de juros 
cobradas dos clientes. Já o 
crédito direcionado tem re-
gras definidas pelo governo, 
destinados, basicamente, 
aos setores habitacional, 
rural, de infraestrutura e 
ao microcrédito. A projeção 

A nova estimativa reflete o efeito dos programas emergenciais de 
crédito para as empresas.
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Governo destina 
R$ 10 bilhões para 
micros e pequenos 

O governo federal liberou R$ 
10 bilhões para a concessão de 
empréstimos para microempre-
endedores individuais (MEIs) e 
empresas de pequeno porte por 
meio do Programa Emergencial 
de Acesso a Crédito (Peac-Ma-
quininhas). A MP que autoriza 
a abertura do crédito extraordi-
nário foi publicada ontem (24) 
no Diário Oficial da União. O 
programa foi aprovado em julho 
no Congresso e sancionado mês 
passado pelo presidente Jair 
Bolsonaro e objetiva diminuir os 
efeitos econômicos negativos 
causados pela pandemia.

O Peac-Maquinhas usará como 
garantia os valores a receber 
de vendas feitas por meios das 
máquinas de cartões. A institui-
ção financeira vai considerar o 
valor de vendas que passou pela 
maquininha um ano antes do 
período da pandemia, calcular o 
valor médio e fixar um valor de 
empréstimo para essa empresa, 
limitado ao teto de R$ 50 mil. Os 
juros são de até 6% ao ano. Os 
recursos serão liberados a partir 
da contratação de operação de 
crédito interna (contratos ou 
emissão de títulos da dívida pú-
blica) e repassados ao BNDES, 
instituição responsável por coor-
denar o programa (ABr).

Projeção de crescimento do 
crédito em 2020 sobe para 11,5%
O Banco Central (BC) aumentou a projeção para a expansão do crédito este ano de 7,6% para 11,5%

modalidade cartão de cré-
dito à vista, “fortemente 
afetada pela queda nos 
gastos dos consumidores 
de alta renda”.

A projeção do BC para 
o crescimento do crédito 
em 2021 é de 7,3%, “de-
sempenho liderado pela 
retomada do crédito às 
pessoas físicas (9%), e que 
incorpora desaceleração 
do crédito às empresas 
(5,1%)”. “Para as famí-
lias, levando-se em conta 
perspectiva de melhora no 
mercado de trabalho, espe-
ra-se crescimento de 10% 
do saldo de crédito com 
recursos livres, enquanto 
as operações com recur-
sos direcionados devem 
registrar crescimento de 
7,7%, influenciadas pela 
redução das renegociações 
e postergações de parcelas 
no segmento imobiliário”, 
destacou o BC (ABr).

para o crescimento do cré-
dito livre para as empresas 
passou de 15,6%, previstos 
em junho, para os atuais 
20%. 

No caso dos empréstimos 
com recursos direcionados 
para as pessoas jurídicas, 
a projeção de crescimento 
subiu ainda mais: de 1% 

para 11%. Segundo o ban-
co, a nova estimativa refle-
te o efeito dos programas 
emergenciais de crédito 
para as empresas. Para o 
BC, os empréstimos a pes-
soas físicas livres devem 
apresentar desaceleração 
em 2020, influenciada, 
entre outros fatores, pela 

Vitória da AGU no STF evita prejuízo 
de R$ 24 bilhões aos cofres públicos

aos ministros do Supremo, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) disse que a 
emenda questionada apenas se 
limitou a facultar a incidência 
de contribuições sobre outras 
hipóteses, como o faturamento 
e a receita bruta das empresas, 
sem proibir a incidência sobre 
a folha de salários. “O Supremo 
consagrou um entendimento 
à continuidade do trabalho de 
entidades como Sebrae, Apex 
e ABDI, que são instrumentos 
relevantes ao fomento de inicia-
tivas e projetos que garantem 
ao país o desenvolvimento 
social e econômico”, afirmou 

Luciana Miranda Moreira, da 
Coordenação-Geral de Atua-
ção Judicial perante o STF.

Por maioria de votos, os 
ministros acompanharam 
a divergência aberta pelo 
ministro Alexandre de Mo-
raes, recusando o recurso 
extraordinário. O STF fixou, 
ao final do julgamento, a se-
guinte tese: “As contribuições 
devidas ao Sebrae, à Apex e 
à ABDI, com fundamento na 
Lei 8.029/1990, foram recep-
cionadas pela EC 33/2001”.

A vitória é fruto do trabalho 
da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (AC/AGU).
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Lições para 
depois da crise

As grandes catástrofes 
têm o efeito de deixar 
importantes lições para 
a humanidade

Há uma sequência 
lógica: vem a catás-
trofe, os estragos 

acontecem, a dor e o sofri-
mento são enormes, a crise 
passa, as causas ficam total 
ou parcialmente visíveis e 
as lições ficam gravadas na 
realidade e na memória. O 
quanto as pessoas, no plano 
individual, e as sociedades, 
no plano coletivo, efetiva-
mente aprendem é outra 
questão. Com inteligência 
e racionalidade, é possível 
identificar as causas, siste-
matizar as lições e mudar 
hábitos e comportamento.

O caráter mundial da pan-
demia, o isolamento social, 
a paradeira na economia, 
a perda de empregos, a 
debilitação financeira das 
empresas e das famílias, o 
empobrecimento, a destrui-
ção temporária do convívio 
entre as pessoas e o dano 
psicológico são aspectos 
desta crise como nunca o 
mundo havia experimen-
tado. As dimensões do 
acontecimento são muitas: 
sanitárias, econômicas, 
psicológicas, sociológicas, 
políticas, religiosas, cul-
turais etc. Vamos falar de 
algumas delas.

A crise nos remete do con-
ceito de “aldeia global”. Essa 
expressão foi cunhada pelo 
canadense Herbert Marshal 
McLuhan (1911-1980), filó-
sofo, educador e teórico so-
bre comunicação, que ficou 
mundialmente famoso por 
seus estudos sobre transfor-
mações sociais que viriam a 
ser provocadas pela revolu-
ção nas telecomunicações, 
computador e internet. Para 
ele, o mundo caminharia 
para um mercado único e 
integração acelerada entre 
as nações.

Há três causas essenciais 
para a formação da aldeia 
global: o aumento popula-
cional, a revolução nas te-
lecomunicações (incluindo 
o computador e a internet) 
e o barateamento do trans-
porte. Atualmente, a quarta 
revolução tecnológica vem 
apressando a integração 
mundial e, se queremos a 
integração dos países para 
que todos desfrutem das 
conquistas da ciência e da 
tecnologia, a primeira lição 
é: devemos nos preocupar 
com o mundo inteiro, logo 
a fome na África e a miséria 
nas favelas do Brasil são 
problemas de toda a huma-
nidade.

A segunda lição é: a de-
sigualdade de renda pode 
ser tolerável, desde que as 
camadas mais pobres te-
nham o necessário para uma 
vida digna. Na Dinamarca, 
a mais pobre das famílias 
não condena os ricos, pois 
ela tem habitação digna, 
alimentação adequada, edu-
cação, saúde, assistência 
e lazer. Se a desigualdade 
resulta em hordas de pobres 
e miseráveis, ela não deve 
ser tolerada.

A terceira lição é: quanto 
maior a população, maior 
deve ser o cuidado com a na-
tureza. Em 1930, o mundo 
tinha 2 bilhões de habitan-
tes. Em 2050, daqui a pouco, 
terá 9,5 bilhões. Quando 
cresce a necessidade de 
meios de vida, crescem as 
exigências de respeito à 
natureza e preservação do 
meio ambiente. Isso leva à 
quarta lição: o consumismo 
atual é destrutivo e insus-
tentável. O ser humano tem 
o desafio de aprender a tirar 

de fatores psicológicos e so-
ciais as fontes de seu gozo, 
prazer e felicidade, e não 
do consumismo de coisas e 
mais coisas.

A quarta lição é que, nesse 
contexto, hábitos precisam 
ser modificados. Talvez aqui 
esteja o desafio mais difícil, 
porque trata de compor-
tamento. A humanidade 
incorporou o péssimo hábito 
de reverenciar e admirar a 
ostentação e o esbanjamen-
to. Ricos e famosos extraem 
aplausos e adulação mais 
por quanto ostentam e es-
banjam do que pela riqueza 
em si.

A quinta é: o desempre-
go não deve ser admitido 
e, quando inevitável, uma 
renda básica deve ser ga-
rantida. Sou um economista 
liberal, no sentido de que 
defendo uma sociedade 
livre, que não acho perfeita, 
mas como a única capaz 
de prover liberdade e pro-
gresso material. Porém, não 
sou ingênuo, o sistema tem 
defeitos. Já escrevi que, se 
a humanidade substituir 
os trabalhadores por robôs 
cognitivos, deve ser criado 
um tributo sobre os robôs 
para pagar salários aos que 
perderam a vaga para a 
máquina.

A ideia parte de um aspec-
to óbvio: robô não consome, 
logo não haveria por que 
produzir comida, roupas, 
livros, músicas, carros etc. 
Robôs não usam essas coi-
sas. Eles só precisam de um 
botão que os liga e energia 
que os põe em movimento. 
A economia, o trabalho e a 
produção são para o ser hu-
mano e demais seres vivos. 
Porém, não dá para confiar 
ao Estado a operação de 
arrecadar e distribuir. Co-
locar dinheiro na mão do 
governo é receita certa para 
os recursos chegarem aos 
pobres pelas metades.

Karl Jaspers disse que “o 
Estado é um monstro que, 
ainda por cima, deseja ser 
amado”.  Inchado, ineficien-
te e corrupto, o governo na 
maior parte do mundo usa 
o dinheiro público primeiro 
para pagar a si mesmo, suas 
mordomias, seu excesso 
de funcionários e castas 
abastecidas com salários, 
benefícios, aposentadorias 
e pensões milionárias.

Recentemente saíram pu-
blicações sobre os salários, 
aposentadorias e pensões 
no governo, nos três pode-
res. Existem categorias que 
ganham mal, entre elas es-
tão professores e policiais. 
Mas, a lista de supersalários, 
aposentarias e pensões 
milionárias é tão grande 
que é melhor inventar um 
mecanismo distributivo 
sem o governo, pois, como 
disse o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
o governo é causa da desi-
gualdade. 

A sexta lição é: o Estado 
tem que ser reformado; 
enquanto não for, é preci-
so achar outro mecanismo 
para fazer a distribuição. 
Uma observação final, como 
bônus para discussão: pare-
ce-me ingênuo achar que os 
computadores vão tomar 
o lugar dos líderes. Como 
disse o filósofo André Comte
-Sponville, “um computador 
pode resolver um problema, 
mas só um ser humano pode 
tomar uma decisão”. 

As lições da crise não se 
esgotam nas citadas aqui, 
é claro. Um bom exercício 
é fazer sua própria lista e, 
sobre ela, pensar e estudar.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

Pamela Vasconcelos (*)      

Com a internet na palma da mão da 
grande maioria dos brasileiros, 
as marcas começaram cada vez 

mais adotar o marketing de influência 
como plano de comunicação. 

Seja somente um envio espontâneo 
de press kit, ou de fato contratando 
influenciadores e celebridades para 
espalhar a mensagem sobre seu pro-
duto ou serviço. Por ser um trabalho 
que exige muita pesquisa, estratégia, 
acompanhamento, mensuração de 
resultados, entre várias outras etapas, 
compartilho seis pilares básicos que 
são infalíveis para ter bons resultados 
em campanhas com influenciadores.
 1) Pesquise o nicho e aderência- 

Entenda o nicho de atuação e a 
aderência de cada influenciador 
com a sua marca. Já pensou, por 
exemplo, enviar um press kit de 
hambúrguer congelado bovino 
para uma pessoa que é vegeta-
riana? Para não acontecer esse 
tipo de erro, te convido a ler o 
próximo tópico. 

 2) Histórico - Este é, sem dúvidas, 
um dos pontos mais importantes. 
Pesquise sobre cada influencia-
dor, sua trajetória e possíveis 
envolvimentos em polêmicas ou 
causas sociais, por exemplo. Se 

As marcas começaram cada vez mais 
adotar o marketing de influência como 

plano de comunicação.
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Lucas Atanazio Vetorasso (*) 

Sem me preocupar em 
cair no clichê, a palavra de 
ordem para que uma boa 
ideia se transforme em um 
bom negócio é planejamen-
to. Separei cinco pontos 
para ajudar o empreende-
dor a expandir sua ideia 
ou, pelo menos, analisar os 
riscos de investimento an-
tes de lançá-la ao mercado. 
 1) Pesquisa - Boas 

ideias nem sempre 
são únicas. Algumas 
vezes já há no merca-
do ideias similares em 
outras versões. Um 
pouco de pesquisa 
competitiva protege 
o empreendedor de 
investimentos em 
formatos e locais er-
rados. 

 2) Timing - Há muitos 
fatores responsáveis 
pelo sucesso de um 
negócio, mas o maior 
deles parece ser o 
timing. Uma boa ideia 
que aparece antes 
que o mercado esteja 
pronto pode fracassar 
apesar de seu enorme 
potencial. Imagine 
uma peça de tecno-
logia para a qual os 
consumidores não 
estão prontos ou até 
mesmo uma série de 
TV cujo humor está à 
frente de seu tempo. 

  Ambas as ideias, 
embora fortes e com 
grande potencial, 
são esmagadas. Da 

Uma boa ideia de negócio é tão boa quanto 
às pessoas por trás dela.
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Marketing de influência 
pode favorecer e colocar sua 

marca em evidência
Na era do marketing digital, com todas as redes sociais, blogs e outras formas de produzir conteúdo, 
as pessoas que possuem muitos seguidores ou um alto engajamento, desempenham um papel de 
grande influência na tomada de decisão de consumo daqueles que as seguem

do que número de seguidores. 
 4) Co-criação - Seguir um roteiro 

definido ao pé da letra tira a 
naturalidade da publicação. Os 
influenciadores estão se profis-
sionalizando e muitos já falam 
abertamente com o público sobre 
o backstage das publicidades, se 
dedicando para produzir conte-
údos mais criativos e eficazes. 
Compartilhe com eles os obje-
tivos da ação e dê espaço para 
que colaborem com o escopo de 
entregas e com o briefing, afinal, 
ninguém melhor do que eles para 
conhecer seu próprio público. 

 5) Sinalização - Não incentive a 
publicidade escondida. Peça que 
adicionem a informação de parce-
ria paga nos conteúdos gerados. É 
de extrema importância se certifi-
car de que você está contratando 
pessoas que sinalizam patrocínios 
e agem com transparência com o 
seu público. 

 6) Tenha tudo em contrato - Por 
fim, mas não menos importante, 
deixe tudo o que foi acordado 
em contrato. Isso traz segurança 
tanto para a empresa, quanto para 
o influenciador. 

(*) - É executiva de contas da Agência Ecco (https://
agenciaecco.com.br/).

algo não estiver de acordo com os 
valores da empresa, não siga em 
frente com essa contratação. Uma 
escolha errada pode prejudicar 
a imagem da sua marca e gerar 
uma crise.  

 3) Números não são tudo - É 
comum ouvir: “Só queremos 
influenciadores com pelo menos 
1 milhão de seguidores”. Não 
adianta ter muitos seguidores se 
não tiver engajamento com o pú-
blico e relevância com a marca ou 
tema da campanha. Engajamento 
e aderência são mais relevantes 

Como fazer para que uma ideia se 
transforme em um negócio de sucesso

apenas meses na exis-
tência de sua empresa.

  As empresas de su-
cesso não são aquelas 
que adotaram uma 
ideia e a mantiveram 
estática por anos. São 
aquelas que se adap-
taram ao mercado. 

 5) Não ouça os Paren-
tes Especialistas 
- Todo mundo tem 
um tio, cunhado ou 
primo que está sem-
pre jogando areia nos 
seus negócios. “Ah, 
mas se fosse fácil 
assim”, “Isso não vai 
dar em nada”. Tape 
seus ouvidos. Faça 
pesquisas, mas as faça 
juntamente ao seu 
público-alvo. E, acima 
de tudo, aja! Lembre-
se de que uma boa 
ideia de negócio é 
tão boa quanto as 
pessoas por trás dela. 
Construa uma equipe 
compacta e eficiente.  

Esses foram apenas al-
guns de outros itens tão 
importantes que devem ser 
levados em consideração 
na colocação de um novo 
negócio no mercado. Espe-
ro que possa ter ajudado um 
pouco neste caminho e que 
você tenha todo sucesso 
que almeja.

Bons negócios! 

(*) - É CEO do Grupo ATNZO 
e Imortal da Academia Brasileira de 

Escritores, possui mais 
de 1.400 franquias em sua 

carteira de clientes.

mesma forma, uma 
ideia que chegue tar-
de demais - uma vez 
que os consumidores 
já estejam satisfeitos 
ou entraram em outra 
tendência - não terá 
o mesmo impacto. 
Acertar o lançamento 
do seu negócio nesse 
“ponto ideal” é crucial 
para o sucesso.

 3) Papel aceita tudo - 
Espero que, se você 
tiver uma boa ideia 
de negócio, também 
tenha um bom plano 
de negócios, com de-
talhamentos de sua 
empresa, de seu pú-
blico, de como fará as 
campanhas iniciais, 
continuadas, etc. Só 
um detalhe: se prepare 
para o mercado. 

  Não imagine que o mer-
cado é um lago calmo, 
porque, na verdade, ele 
é um mar tempestuoso. 

Portanto, faça sempre 
três cenários de venda 
e expansão. Pessimista, 
Conservador e Meta de 
Venda. Desta maneira, 
os imprevistos – que, 
com certeza, existirão,, 
serão mais facilmente 
controlados. 

 4) Resiliência - É a pa-
lavra da moda, mas é 
como eu disse no últi-
mo item: o mercado é 
um mar tempestuoso, 
sendo assim, ele não 
permanece estático. 
Novas tecnologias são 
constantemente de-
senvolvidas, as tendên-
cias vêm e vão e as eco-
nomias flutuam entre 
períodos de gastos do 
consumidor e períodos 
de frugalidade e medo. 

  As circunstâncias em 
que seu negócio emerge 
serão certamente dife-
rentes das circunstân-
cias que você enfrenta 

De acordo com a segunda edição da 
“Pesquisa nacional: como será o retorno 
aos escritórios”, realizada pela KPMG, a 
maioria (27%) dos empresários da região 
Sudeste preveem que o retorno aos es-
critórios será em 2021. Além disto, para 
23% a volta acontecerá entre outubro e 
novembro. O levantamento contou com 
a participação de 1.124 entrevistados de 
empresas com operação no Brasil, sendo 
que a ampla maioria (77,5%) localizadas 
na Região Sudeste. 

Segundo a pesquisa, que tem o propósito 
de entender como será a volta dos funcio-
nários às empresas, 19% dos executivos 
apontaram que o retorno acontecerá em 

setembro. Outros 8,6% não bloquearam o 
acesso aos escritórios. Para 11% o retorno 
já ocorreu e para 9,8%, a volta foi em agosto. 

“Conforme as empresas se mostram mais 
adaptadas ao trabalho remoto, o retorno 
aos escritórios fica postergado para o pró-
ximo ano, dando segurança necessária aos 
funcionários. Obviamente que cada orga-
nização precisa avaliar as suas urgências 
para assim decretar a volta ao normal”, 
afirma André Coutinho, sócio-líder de 
Clientes e Mercados da KPMG no Brasil e 
na América do Sul. 

Sobre o impacto do trabalho remoto na 
produtividade, a pesquisa revela que, para 
quase a metade (47%) dos empresários, o 

rendimento se manteve igual ao período 
anterior à pandemia. Para 24%, houve 
um aumento de até 20%, e para 14% dos 
entrevistados a produtividade diminuiu 
em até 20%. 

“Após meses de pandemia e de trabalho 
remoto, os dados evidenciam que a pro-
dutividade da maioria dos profissionais 
continua elevada. Com o retorno gradativo 
aos escritórios nos próximos meses, as 
empresas precisarão encontrar uma forma 
de manter o engajamento dos funcionários 
para que o rendimento permaneça eleva-
do”, afirma Fernando Aguirre, sócio de 
Mercados Regionais da KPMG no Brasil 
(AI/KPMG). 

Maioria das empresas do Sudeste devem retornar aos escritórios em 2021



O papel do advogado no 
processo de recuperação 

das empresas

Como acontece em todo 
procedimento judicial, 
o advogado tem papel 
imprescindível na 
recuperação judicial 
das empresas

Desde a posição de 
assessor, fazendo in-
terface com as áreas 

internas para viabilização 
deste procedimento, até 
auxiliar do Juízo como admi-
nistrador judicial chegando 
à outra ponta, que é a re-
presentação dos interesses 
dos credores, quando então 
tomará os cuidados e adotará 
as providências necessárias 
para o recebimento do crédito 
dentro de condições de prazo 
e possíveis, sempre de acordo 
com a legalidade.

Na verdade, não há um 
momento certo para se fazer 
um pedido de recuperação 
judicial. Isso vai depender 
diretamente da avaliação 
da situação financeira da 
empresa, mas também da 
avaliação do cenário geral, se 
há outras medidas paliativas e 
menos drásticas para superar 
a dificuldade, que pode ser 
passageira.

É importante ter em mente 
que a recuperação judicial é 
algo sério e, de forma algu-
ma, deve ser utilizada como 
subterfúgio para superar 
problemas pontuais. 

A dificuldade tem que ser 
real e de difícil superação 
sem o auxílio judicial, para 
que o pedido não seja visto 
como um calote aos credores, 
dificultando novos negócios e 
financiamentos. Por exemplo, 
quando o pedido de recu-
peração se mostra inviável 
e apenas foi solicitado para 
ganhar tempo.

Importante também, para 
essa constatação, ter em 
mente que o artigo 48, inciso 
II, da Lei 11.101/05 (que tra-
ta das recuperações judiciais 
e das falências), estabelece 
que tais pedidos apenas 
poderão ser efetuados por 
empresas que não tenham, 
“há menos de cinco anos, 
obtido recuperação judi-
cial”. Ou seja, é um assunto 
que deve ser tratado com 
muita responsabilidade, não 
sendo recomendável fazer 
essa solicitação para paga-
mento de dívidas que sejam 
de possível pagamento com 
esforços e procedimentos 
extrajudiciais.

Um outro papel que exerce 
a recuperação judicial nas 
empresas é a colaboração da 
manutenção de postos de tra-

balho, de geração de riqueza, 
de impostos, etc. Ocorre que 
a atividade empresarial passí-
vel tem que ser recuperável, 
ou seja, o negócio tem que se 
reerguer. Por isso, o tempo 
passa a ser determinante 
assim como as avaliações 
técnicas, financeira, contábil, 
de mercado, para que seja 
analisado se é possível recu-
perar ou não, a qual custo e 
em quanto tempo.

Diferente do que se imagi-
nava, o número de pedidos de 
recuperação não aumentou 
com a pandemia. Segundo as 
informações divulgadas até o 
momento, não houve uma alta 
sensível quando comparado a 
períodos similares do ano pas-
sado, por exemplo. O que tem 
se visto com maior frequência 
é a consulta das empresas aos 
advogados e recomendações, 
se este é o melhor momento 
de formular o pedido. 

Na minha opinião, é possível 
que o número de solicitações 
cresça nos próximos meses, 
mas o ideal é acompanhar um 
pouco mais como o cenário 
econômico vai reagir. Obvia-
mente que há alguns setores 
específicos que foram muito 
afetados, e ainda estão sem 
uma previsão otimista de 
retomada das atividades e, 
nestes casos, eu acho que o 
pedido deve ser avaliado com 
mais atenção.

Recentemente, foi aprova-
do na Câmara dos Deputados 
o Projeto de Lei nº 1.379/2020 
que, desde 16 de julho de 
2020, está em tramitação 
perante o Senado Federal 
e estabelece medidas em 
caráter transitório até, pelo 
menos, 31 de dezembro de 
2020, ou enquanto durar o 
período de calamidade públi-
ca reconhecido pelo Governo 
Federal. 

Em relação a atual redação 
da Lei de Recuperações Judi-
ciais e Falências, os principais 
benefícios são: suspender por 
60 dias as execuções de obri-
gações e garantias; flexibilizar 
requisitos para o devedor 
ajuizar a ação de recuperação 
judicial e reduzir o quórum 
para aprovação de uma recu-
peração extrajudicial. 

Também se tem falado cada 
vez mais, como alternativa 
mais simples, na recuperação 
extrajudicial, que pode ser 
uma saída viável para empre-
sas menores em porte ou em 
endividamento.

(*) - É advogado sênior na área de 
contencioso cível estratégico. É pós-
graduado em Direito Processual Civil 
e graduado pela Faculdade de Direito 

da PUC/SP (lbarbosa@sfcb.com.br).

Leandro Basdadjian Barbosa (*)

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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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 de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001531-38. 2020.8.26.0191 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de SP, Dr(a). João Walter Cotrim 
Machado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Manoel José da Silva, Brasileiro, Casado, RG 12. 616 
.350, CPF038.752.768-09, com endereço à R. São João da Escócia, 160-B, Salgado, CEP 550 18-
470, Caruaru-PE que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$87.591,48 (maio/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15  dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0021728-36. 2019.8.26.0001 A Drª. Ariane de 
Fátima Alves dias Paukoski Simoni, Juíza de Direito da 1ªVC do Foro Regional de Santana S/P, na 
forma da lei, etc. Faz Saber a Jaime Gerstler, CPF/MF SOB Nº 407.934.818-56, RG Nº 37.978.101-
3 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 10.952,71, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % 
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 02 de dezembro de 2019.. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1013413-30. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da 
Lei, etc.Faz Saber a Tayana Rodrigues Samora, CNPJ Nº14.106.064/0001-86, Romel Nestor Sejas 
Rodrigues, CNPJ Nº 20.905.564/0001-80, José Edvan Moura Belo, CNPJ Nº 16.100873/0001-06, 
Leandro Rodrigues da Silva Eletrônicos–ME, CNPJ Nº 12.415.513/0001-42 e a Longzhu Guan, 
CNPJ Nº 19.807.059/0001-14, que Adidas AG e Outros ajuizaram contra eles Ação Ordinária em 
Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 20.000,00, 
fundada na alegação de que tais requeridos estariam reproduzindo suas marcas “Adidas” e 
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam, por conta do alegado, indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os requeridos em local ignorado, expede-se edital 
para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de serem 
aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003469-24. 2017.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Marta Brandão Pistelli, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) , Center Trevo Materiais Para Construção Ltda CNPJ Nº 11.115.533/0001-35, 
que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestao de Meios de Pagamento S.A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 255.989,11. Referente as faturas de Nº 225859081, 
com vencimento em 30/03/2016 fatura de Nº 229610693, vencimento em 02/05/2016 e Fatura de 
Nº 233740996, com vencimento em 30/05/2016, Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Paulinia, aos 08 de setembro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias - Processo Nº 1119499-88.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de SP, 
Dr(a)Marcelo Barbosa Sacramone, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fibertec Tecnologia Em 
Telecomunicações Eireli, CNPJ 27.995.639/0001-00,com endereço à Rua Antonio Pacheco Valente 
40, Santo Amaro, CEP 04710-130, São Paulo, que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência 
por parte de Exclusivo Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, 
com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no pagamento da(s) nota(s) 
promissória(s) n.º2019.04.12.2332-1, que totaliza(m) o valor de de R$ 68.497,64, devidamente 
protestada(s). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da 
Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação 
da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais 

Camelia Participações S.A.
(em constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição
Aos 22/01/20, às 10 h., na sede, Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjunto 64, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: Presidente: 
Gustavo França Pianucci. Secretário: Maximiliano José Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição de uma S.A. sob 
a denominação de Camelia Participações S.A., e Estatuto Social que se encontra arquivado na íntegra na sede da Companhia. Eleger: 
Gustavo França Pianucci, RG 41.119.577-3 SSP/SP, CPF 362.762.708-30, e Maximiliano José Ranzani Garcia, RG 34.715.849-3 SSP/SP e 
CPF 222.429.398-40, Diretores sem designação específica; todos com mandato de 2 anos. Jucesp/NIRE nº 3530054841-8 em 29/01/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Os donos de pequenos negócios do 
varejo que estão com dificuldades para 
movimentar o estoque durante a pan-
demia podem contar com o auxílio do 
Mercado Azul, plataforma digital gra-
tuita, criada pelo Sebrae. A ferramenta 
online oferece espaço para o empresário 
anunciar produtos e serviços e encontrar 
fornecedores de forma fácil e rápida, 
sem custo algum. 

Um dos maiores problemas do ramo do 
pequeno varejo durante a pandemia tem 
sido controlar o estoque, tendo em vista 
a queda das vendas. A crise também tem 
exigido dos empresários a capacidade de 
ampliar a produtividade com produções 
mais enxutas e eficientes, além de habi-
lidade em gestão empresarial, com foco 
em finanças. Para a analista de soluções 
do Sebrae, Louise Machado, o Mercado 
Azul é uma ótima alternativa para os 
varejistas resolverem dois problemas ao 
mesmo tempo: a necessidade de aliviar 

A ferramenta online oferece espaço para o 
empresário anunciar produtos e serviços.
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Segundo pesquisa reali-
zada pelo Grupo Croma 
que investigou como as 

marcas estão lidando com 
os temas “longevidade” e 
“diversidade” de orientação 
sexual, gênero, etnia e pes-
soas com deficiência, revelou 
que 88% das pessoas ouvi-
das concordam que as lojas 
brasileiras não oferecem 
estruturas preparadas para 
atender pessoas com defici-
ência e 70% afirmam que o 
atendimento de vendedores 
e call centers ainda oferece 
um serviço inadequado para 
esse público.

O levantamento que ouviu 
mais de 1.814 pessoas em 
todo o Brasil também ma-
peou quais são as principais 
reivindicações das pessoas 
com deficiência. 70% dos 
participantes consideram 
como tema prioritário o 
planejamento das lojas para 
atender esse público e em 
segundo lugar aparece na 
lista de prioridades o lança-

As lojas brasileiras não oferecem estruturas preparadas 
para atender pessoas com deficiência.
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YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 11.653.262/0001-71 - NIRE 35.224.034.927

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24 de Setembro de 2020
Data, Hora e Local: 24/09/2020, às 11h, na sede Social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000- SP/SP. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. David Leon 
Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações: Por unanimidade, resolvem os sócios reduzir o capital 
social proporcionalmente às quotas de cada sócio, passando o capital social de R$ 11.595.540,00 para 
R$ 6.595.540,00, mediante a consequente redução de R$ 5.000.000,00, sendo que: (i) a sócia Paladin 
Realty YI Homes Investors (Brazil), LP fará jus ao recebimento de R$ 3.500.000,00 e; (ii) a sócia You Inc 
Incorporadora e Participações S.A. fará jus ao recebimento de R$ 1.500.000,00. Encerramento: Nada 
mais, lavrou-se a ata assinada por todos os presentes. SP, 24/09/2020. Mesa: Abrão Muszkat - Presi-
dente; David Leon Rubinsohn - Secretário. Sócios: You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão 
Muszkat; David Leon Rubinsohn; Paladin Realty YI Homes Investors (Brazil), LP (p.p) Valter Rabotzke.Fabian Valverde (*)

Muita gente torce o nariz 
quando o assunto é tomar 
empréstimo.

Pois quem precisa de crédito 
pode acabar não conseguindo 
honrar essa dívida, tornando 
esse saldo devedor uma bola de 
neve. Se for levada em consi-
deração que a decisão de pedir 
dinheiro emprestado não é bem 
planejada, realmente, a chance 
de isso ocorrer é muito grande. 

Vem daí, talvez, o motivo pelo 
qual o crédito pode não ser bem 
visto por algumas pessoas. E 
olhando sob essa ótica, é total-
mente compreensível. Porém, 
se o indivíduo fizer uma análise 
detalhada de suas finanças, 
levando em consideração os 
ganhos e gastos, e chegar à 
conclusão que conseguirá arcar 
com a quitação do empréstimo, 
sem atrapalhar o orçamento, 
então, o crédito pode ser um 
recurso interessante. 

Um exemplo do bom uso do 
crédito, por exemplo, é quando 
ele é usado trocar uma dívida 
mais cara por outra mais barata. 
Dentro desse cenário, algumas 
modalidades de crédito com 
taxas menores de juro tem sido 
utilizada por algumas pessoas 
para sair do cheque especial e 
do rotativo do cartão de crédito. 

Em julho, para se ter uma 
ideia, a taxa média mensal do 
crédito rotativo e do cheque es-
pecial foram, respectivamente 
de 12,52% e 6,49%, enquanto a 
do consignado para o setor pri-
vado foi de 2,12%. Neste caso, 
uma dívida pode ser reduzida 
em cerca de dez ou seis vezes.

E aí vem o melhor dessa 
história toda. Ao liquidar a 

dívida, qualquer pessoa pode 
aproveitar a quantia que estava 
sendo paga para começar a pou-
par e investir em sua reserva 
de emergência, por exemplo. 
Outro exemplo do bom uso do 
crédito é a realização de desejos 
de consumo. Aí, você, leitor, 
pode questionar: como assim, 
pegar dinheiro emprestado 
para gastar? Isso não pode ser 
perigoso para uma pessoa ad-
quirir uma nova dívida?

Vamos lá. Aqui o que propo-
nho é usar o crédito para viabi-
lizar mais rapidamente aqueles 
desejos que estão planejados, 
mas que ainda demandam mais 
tempo para o indivíduo juntar a 
quantia desejada. Eles podem 
ser vários, desde um inter-
câmbio para seu filho estudar 
no exterior até um curso de 
especialização.

No primeiro caso, se a pes-
soa fez os cálculos e chegou à 
conclusão que vai precisar eco-
nomizar durante três anos para 
conseguir pagar a viagem em 12 
vezes sem juros pela agência 
de intercâmbios, ela pode usar 
um empréstimo para dividir o 
valor total em até 60 meses, não 
precisando, portanto, esperar 
os três anos para poder realizar 
esse sonho. No outro exemplo, 
da qualificação profissional, 
vale o mesmo raciocínio.

Seja como uma opção mo-
mentânea para quitar dívidas 
maiores ou para viabilizar dese-
jos de consumo, o crédito pode 
ser uma boa alternativa para 
ajudar o planejamento finan-
ceiro das pessoas, estimulando 
o consumo para movimentar a 
economia.

 
(*) - É CEO da Paketá Crédito.

Uso consciente do crédito 
pode ajudar a girar o 
motor da economia

Mercado varejista não está preparado 
para atender pessoas com deficiência

Apesar de o Brasil ter leis que orientam como lidar com a questão no país, as pessoas com deficiência 
física enfrentam preconceito

deficiência,” explica Edmar 
Bulla, CEO do Grupo Croma 

Apesar de o Brasil ter leis 
que orientam como lidar com 
a questão no país, as pes-
soas com deficiência física 
enfrentam preconceito. De 
acordo com o Oldiversity®, 
7% dos participantes ain-
da acham estranho serem 
atendidos por pessoas com 
deficiência. Atualmente 
poucas marcas realmente 
adotaram uma postura Ol-
diversity, seja por meio de 
seus produtos e serviços ou 
da sua comunicação. 

“Essa prática é fundamen-
tal para uma sociedade mais 
justa, as marcas também 
ganham, 53% acreditam que 
elas deveriam ter propagan-
das específicas para pessoas 
com deficiência e 59% que 
produtos e serviços deve-
riam ser desenvolvidos para 
esse público”, finaliza Bulla. 
Fonte e mais informações: 
(https://cromasolutions.
com.br/).

mento de produtos e serviços 
(65%), seguido por propa-
gandas (62%) e contratação 
de pessoas que representem 
o público PCDs (55%).

“Infelizmente a sociedade 
tende a estigmatizar as pes-
soas com deficiência física no 
contexto social, econômico 
e de consumo. Seus desejos 

são dificilmente atendidos 
porque a maioria das em-
presas não enxerga esse 
mercado como potencial. 
Falta empatia e poucas mar-
cas põem em prática ações 
inclusivas para esse público. 
Para 62%, as empresas ainda 
têm grande preconceito na 
contratação de pessoas com 

Mercado Azul oferece espaço para pequenos 
movimentarem estoque parado

esse pequeno comprador está ali do 
lado do empresário, na mesma cidade 
ou bairro, e ele nem sabe”, destacou. O 
Mercado Azul já registra 500 mil visuali-
zações no site e quase 10 mil empresas 
cadastradas. Os cinco setores que pos-
suem a maior quantidade de anúncios 
publicados são: indústria, agronegócios 
e comércio; alimentos e bebidas; casa, 
móveis e decoração; beleza e cuidado 
pessoal e informática.

Para divulgar o produto, basta que o 
empresário cadastre os dados pessoais 
e CPF para acessar a plataforma, que 
solicitará informações sobre o negócio e 
detalhes do produto a ser anunciado. A 
ferramenta é integrada às principais redes 
sociais, permitindo não só o compartilha-
mento de anúncios como também canal 
de contato pelo Whatsapp, Facebook, 
Instagram e Linkedin, além de comunica-
ção via celular. Mais informações: (https://
mercadoazul.sebrae.com.br/).

o estoque em excesso e a de encontrar 
novos fornecedores, de acordo com o 
giro do estoque e fluxo de caixa, vivido 
pelo negócio.

“É uma ótima forma de anunciar esses 
produtos e encontrar compradores para 
estoques que estão parados. Às vezes, 
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Alexandre Pierro (*)

Com uma visão privilegiada em relação 
aos outros viajantes, ele sabe que nem 
sempre estar em terra firme é sinal de 

calmaria e desenvolveu técnicas para sobreviver 
às piores tempestades – assim, chegando cada 
vez mais longe.

Comparar uma empresa a um navio faz cada 
vez mais sentido. Toda a tripulação sabe que seu 
papel é fundamental para que a viagem ocorra 
bem. O timoneiro não conseguiria guiar uma 
embarcação sem ajuda do tático, do navegador, 
do comandante... Ao entender que, literalmen-
te, estão todos no mesmo barco, fica mais fácil 
encontrar uma linguagem em comum e definir 
os objetivos da jornada. Em uma companhia, 
isso é chamado de cultura organizacional.

ISO de Inovação – Com o objetivo de unificar 
os conceitos de inovação em todo o mundo, foi 
lançada a ISO 56002, de Gestão da Inovação. 
A norma foi publicada na sede da organização 
em Genebra, na Suíça, em julho de 2019. Atu-
almente, mais de 100 empresas contam com 
essa certificação, sendo quatro delas brasileiras. 
Novamente, a ideia aqui é que todos falem uma 
só voz – por isso, a ideia de reunir as melhores 
práticas internacionais sobre o tema.

Em tempos de escassez de recursos, como o 
que as empresas enfrentam hoje, é fundamental 
otimizar os investimentos. Com a norma, que 
estabelece processos para a geração de ideias, 
é possível criar métricas e indicadores para 
mensurar as ações que estão dando certo ou 
não e, assim, adaptar as estratégias para que 
elas sejam mais assertivas.

A ISO 56002 define como inovação tudo aqui-

A inovação se torna um processo cada vez mais necessário nas empresas. Diante da crise do novo Coronavírus, aqueles que não souberem 
navegar por águas turbulentas estarão destinados ao naufrágio. Por isso, líderes devem agir como verdadeiros timoneiros, 

o tripulante responsável pela embarcação. 

prOCeSSO Cada vez MaIS neCeSSárIO

Freepik

lo que gera valor, sejam produtos, serviços ou 
mesmo processos. Ideias que não emitem nota 
fiscal são apenas invenções. E para identificar 
quando uma ideia tem potencial para inovar, é 
preciso analisá-la em algumas etapas, no cha-
mado funil de inovação:

Identificação – O primeiro passo é descobrir 
se a ideia é mesmo inovadora e classificar o 
tipo de inovação: radical, disruptiva, criativa, 
tecnológica ou incremental. Além disso, nessa 
fase, é possível saber de onde estão vindo as 
melhores ideias.

Criação – Agora, é hora de desenvolver me-
lhor essa ideia, entender qual a realização de 
valor que eu espero e o mercado em que pre-
tendo atuar. Para isso, pode-se utilizar algumas 
metodologias, como o Design Thinking.

validação – Nesse momento, várias questões 
são colocadas à prova. Tenho recursos sufi-
cientes para investir nessa ideia? Há demanda 
de mercado e tecnologia para viabilizá-la? É 
possível aplicá-la em larga escala? Essa etapa 
é fundamental para não iniciar o projeto sem 
antes saber sua validade e aderência à realida-
de do mercado. É um erro que muitas startups 

cometem – o que pode explicar porque mais de 
70% delas fecham as portas após cinco anos.

desenvolvimento – Pronto, hora de tirar 
a ideia do papel! Agora, começamos a avaliar 
Gestão de Riscos, pensar a respeito de Proprie-
dade Intelectual, entre outras questões.

Implementação – Por último, é criado um 
MPV (Produto Minimamente Viável) para ve-
rificar possíveis ajustes antes de efetivamente 
lançar a novidade para o mercado com uma 
forte campanha de marketing.

No processo de inovação, erros são bastante 
comuns – o que vai totalmente contra a cultura 
da maioria das empresas. 

Mudar essa mentalidade significa estar aberto 
para errar em pequena escala, gastando poucos 
recursos e adquirindo aprendizado suficiente 
para seguir por um caminho mais próspero, 
entendendo todos os riscos envolvidos. 

Mais uma vez, destaca-se o papel do líder, 
criando comitês para que todas as áreas possam 
conversar, trocar ideias e experiências. Garantir 
que as áreas estratégicas, táticas e operacionais 
da empresa estejam falando a mesma língua 
facilita (e muito!) a inovação.

Uma norma ISO sempre vem para reestruturar 
uma empresa, nunca para engessar. A mesma 
pedra que constrói uma ponte também constrói 
um muro. A norma pode ser um muro ou uma 
ponte – é uma questão de como as empresas 
irão enxergá-la.

(*) - É sócio-fundador da Palas e um dos únicos brasileiros 
a participar ativamente da formatação da ISO 56.002, 

de gestão da inovação (www.gestaopalas.com.br).
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“ao entender que, literalmente, estão todos 
no mesmo barco, fica mais fácil encontrar uma 
linguagem em comum e definir os objetivos da 

jornada. Em uma companhia, isso é chamado 
de cultura organizacional.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

RODOLFO RODRIGO MALTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão optome-
trista, nascido em São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas (CN:LV.A/34.FLS.291V-
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL), São Miguel dos Campos, AL no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e dois (11/01/1992), residente e domiciliado Rua Serrana, 
420, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jailson Malta dos Santos e 
de Maria Valdeone de Medeiros Raimundo dos Santos. MARIANA MELO DE PAULA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/095.
FLS.039 ITAQUAQUECETUBA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de dois mil 
(21/04/2000), residente e domiciliada Rua Itália, 164, Jardim Europa, Itaquaquecetuba, 
neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filha de Helio Monteiro de Paula e de Sandra Maria 
Melo Silva de Paula.

GUYLAIN MASASU MOKE, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em Pro-
víncia de Bandundu - Congo, Província de Bandundu - Congo no dia primeiro de janeiro 
de mil novecentos e setenta e nove (01/01/1979), residente e domiciliado Rua Severino 
Arboleya Imbernon, 80, bloco 07, apartamento 54, Jardim Aurora, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jean Masasu Dangombe e de Angel Munomo. MALELE ANTONI-
CA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Mbanza Congo, Província do 
Zaire, Angola, Mbanza Congo, Província do Zaire, Angola no dia cinco de maio de mil 
novecentos e setenta e sete (05/05/1977), residente e domiciliada Rua Severino Arbo-
leya Imbernon, 80, bloco 07, apartamento 54, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Normando Malele e de Doriana Mukaseme.

WESLEY FELIX AFONSO, estado civil solteiro, profissão analista de informática, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/226.FLS.76 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de maio de mil novecentos e noventa e cinco (18/05/1995), residente e domiciliado Rua 
Flores do Piauí, 360, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Afon-
so e de Cristina Felix Capela. THAIS ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/391.FLS.51V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de dois mil e um (08/02/2001), residente e 
domiciliada Rua Flores do Piauí, 360, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José da Silva e de Maria José de Souza Araujo.

GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em 
Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/081.FLS.041 ARAPIRACA/AL), Arapiraca, AL 
no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (03/11/1994), residente 
e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 1211, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Sousa e de Geilza Maria Pereira de Sousa. BREN-
DA MACIEIRA LOPES, estado civil solteira, profissão manicure, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/238.FLS.213V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (15/12/1995), residente e domiciliada Avenida Antônio 
de Sousa Queiroz, 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Lo-
pes de Lima e de Maria do Amparo Macieira Lopes.

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão con-
sultor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/053.FLS.138-NOSSA SENHORA DO 
Ó/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa 
e um (27/12/1991), residente e domiciliado Rua Gonçalo Brandão, 43, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José do Nascimento e de Francisca dos 
Santos Nascimento. KAROLAY SOUZA ASSUNÇÃO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/275.FLS.221V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e seis 
(24/11/1996), residente e domiciliada Rua Gonçalo Brandão, 43, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador Matos Assunção e de Iléia Souza dos Santos.

RONALDO RIBEIRO CARDOSO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão supervisor de 
apoio, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/172.FLS.292V-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (15/10/1989), 
residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 320, apartamento 44, bloco A, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ronaldo Ribeiro Cardoso e de Tereza dos Santos Cardoso. JA-
QUELINE CALADO LUIZ, estado civil solteira, profissão professora, nascida no Subdis-
trito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.165V BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e dois (19/06/1992), residen-
te e domiciliada Rua Romeu Vitoretti, 108, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pereira Luiz Filho e de Lusinete Beatriz Calado.

WANDER FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/057.FLS.285-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (14/08/1983), residente e domiciliado Rua 
Ana Maria Sirani, 133, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Wagner Francisco e de Neuza Maria Miquelim Francisco. EYRES 
XAVIER DE MESQUITA, estado civil solteira, profissão bióloga, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/096.FLS.248V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (04/05/1987), residente e domiciliada Rua Ana Maria Sirani, 
133, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eudes 
Marques de Mesquita e de Mauricélia Xavier de Mesquita.

ERICK GIMENES BARBERO GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em Frutal, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/008.FLS.393-FRON-
TEIRA/MG), Frutal, MG no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(02/02/1998), residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 215, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Anibal Barbero Gonçalves e de Eliana Batista Gimenes Gonçalves. 
BEATRIZ ROCHA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão turismóloga, nascida nes-
te Distrito (CN:LV.A/315.FLS.168V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
julho de mil novecentos e noventa e oito (18/07/1998), residente e domiciliada Rua Ca-
mutanga, 45, bloco 04, apartamento 44-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Emerson Miranda de Souza e de Gislene Ferreira Rocha.

ADMAR MATOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Ruy Barbosa, Estado da Bahia (CN:LV.A/071.FLS.132V ITABERABA/BA), Ruy Barbo-
sa, BA no dia trinta e um de março de mil novecentos e setenta e nove (31/03/1979), 
residente e domiciliado Rua Paulo de Veras, 185, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademar Gregorio dos Santos e de Marinalva 
Matos dos Santos. ANDRÉIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão técnica em enfermagem, nascida no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e setenta e cinco (12/03/1975), 
residente e domiciliada Rua Paulo de Veras, 185, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dalvino Martins de Oliveira e de Vera Lúcia Evan-
gelista de Oliveira.

FERNANDO ALVES, estado civil solteiro, profissão engenheiro, nascido em Arujá, 
neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.044-ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia onze de abril de 
mil novecentos e noventa (11/04/1990), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 
4615, torre 02, apartamento 23, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Antonio Alves e de Ana Maria Ferreira Alves. ALINE MARIA POSSATTO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/148.FLS.022V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa 
e um (18/08/1991), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4615, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldir Linezio Possatto e de Maria da Paz da 
Silva Possatto.

GILSON VASCONCELOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/039.FLS.252-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
abril de mil novecentos e sessenta e oito (11/04/1968), residente e domiciliado Rua San-
to Antônio de Itaberava, 105, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Vasconcelos da Silva e de Eulina Maria da Conceição Vasconcelos Silva. JEANNETTE 
MENDES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/070.FLS.006-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil 
novecentos e setenta e quatro (16/04/1974), residente e domiciliada Rua Santo Antônio 
de Itaberava, 105, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Roza 
Mendes de Almeida.

AILTON LUCAS NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/21.FLS.137 CONCEIÇÃO DA PRAIA, 
SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e no-
venta e nove (27/12/1999), residente e domiciliado Rua Luis Fernandes da Costa, 238, 
Tanquinho, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de 
Ailton José da Silva e de Rosalia Nunes da Silva. MARIA FERNANDA SILVA ROCHA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida neste Distrito (CN:LV.A/391.
FLS.143 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de dois mil e um 
(16/02/2001), residente e domiciliada Rua Rio do Oeste, 94, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Gomes Rocha Filho e de Vanilda Pereira Silva Rocha.

WELLINGTON VALERIO DIAS LOUBACK, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/089.FLS.153 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e dois (10/11/1992), 
residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 35, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Aloisio Louback e de Rosimeire Valerio Dias Louback. TAYNNA SANTIAGO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/397.FLS.283-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e cinco (24/03/1995), residente 
e domiciliada Rua Planta da Sorte, 35, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Simone Santiago.

RENATO ALEXANDRE PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/010.FLS.160-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (14/01/1979), residente e 
domiciliado Rua Diogo de Sousa, 302, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Juraci Juventino Pinheiro e de Maria Justina Fonseca Pinheiro. MILENE 
CARDOSO FELICETE, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e 
oitenta e um (16/07/1981), residente e domiciliada Rua Diogo de Sousa, 302, casa 04, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Felicete e de Maria de Lourdes 
Cardoso Felicete.

SERGIO TIAGO DE PAULA DENISIO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/197.FLS.201-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(09/05/1983), residente e domiciliado Rua Inauini, 11, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Thomaz Denisio e de Vera Lucia de Paula De-
nisio. ELLIZABETH CRISTINE DOS PASSOS DE LIMA, estado civil solteira, profissão 
bancário, nascida em Pereira Barreto, neste Estado (CN:LV.A/111.FLS.024-ITAQUERA/
SP), Pereira Barreto, SP no dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (17/11/1988), residente e domiciliada Rua Inauini, 11, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio dos Passos de Lima e de Kelly Cristine Vaz.

LUCAS DE MENEZES SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/247.FLS.03-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil 
novecentos e noventa e seis (20/03/1996), residente e domiciliado Rua Jaboti-Membeca, 
103, Jardim Brasília, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Francisco Roberto da Silva e 
de Walderice Neves de Menezes. BEATRIZ LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/122.FLS.216V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(19/02/1998), residente e domiciliada Rua Carnaval, 97, Fazenda Aricanduva, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Ivanoel Jesus dos Santos e de Guilhermina Meireles de Lima.

KAUÃ LOPES DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profissão manobrista, nascido 
no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/114.FLS.226-CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de fevereiro de dois mil (21/02/2000), residente e domiciliado Rua 
Bárbara Leoni, 89, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jarbas Lopes de Albuquerque e de Ivone Lopes de Araújo Albu-
querque. KAROLYNE CRISTINA DE PAULA LOPES DE CAMPOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/307.FLS.156 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e oito (02/04/1998), residente e domi-
ciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, 701, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Octavio Lopes de Campos Filho e de Vanessa Cristina Silva de Paula.

ANDERSON ALVES BRITO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/65.FLS.141-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (16/12/1982), residente e domiciliado Rua 
Rock Estrela, 552, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Eliete Alves Brito. ARIANE COSTA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão escriturária administrativa, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/160.FLS.217V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/02/1984), residente e domiciliada Rua 
Rock Estrela, 552, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Roberto da Silva e de Erzi Costa da Silva Gonçalves.

RAFAEL GODÁ SOARES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Guaia-
nases, nesta Capital (CN:LV.A/038.FLS.045V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de junho de mil novecentos e oitenta e seis (06/06/1986), residente e domiciliado 
Rua Veiga Bueno, 105, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Soares Filho e de Rosilane Aparecida Godá Soares. KARINA SALES DE LIMA, estado 
civil solteira, profissão assistente comercial, nascida no Subdistrito Moóca, nesta Capital 
(CN:LV.A/051.FLS.138V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (20/06/1988), residente e domiciliada Rua Gustavo Otero, 12, 
apartamento 33-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Raimundo Rodrigues de Lima e de Maria do Carmo Sales de Lima.

FABIO ARAUJO DOURADO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de embalagem, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/100.FLS.278-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e um (12/05/1981), 
residente e domiciliado Rua Ernesto Souza Cruz, 1380, casa 07, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Bispo Dourado e de Marianete Araujo 
Dourado. FABIANE PAIVA VIANA, estado civil divorciada, profissão técnica em enferma-
gem, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e 
seis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (26/05/1985), residente e domiciliada Rua 
Ernesto Souza Cruz, 1380, casa 07, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Raimundo de Sousa Viana e de Cicera Silva Paiva Viana.

ALAN DE FREITAS ALVES, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (11/07/1985), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 883, casa 02, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Valeriano Alves 
e de Sandra Aparecida de Freitas Alves. IVIA EVANGELISTA ALVES RAMOS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Andaraí, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.
003-ANDARAÍ/BA), Andaraí, BA no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (05/09/1989), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 883, casa 02, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Ferreira Ramos 
e de Rosemery Evangelista Alves Ramos.

LUCAS NUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/222.FLS.127-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de abril de mil novecentos e noventa e cinco (04/04/1995), residente e domicilia-
do Rua Henrique Liberti, 105, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Pinheiro dos Santos e de Rosangela de 
Lima Nunes Pinheiro dos Santos. BÁRBARA RENATA TEODORO DA CRUZ, estado 
civil solteira, profissão técnica de análises clínicas, nascida neste Distrito (CN:LV.A/287.
FLS.023V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e sete (24/02/1997), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaia-
nazes, 2415, Rua 01, casa 14, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
José Carlos Ferreira da Cruz e de Silvana da Silva Teodoro.

FRANCISCO DENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
garçom, nascido em Pedro II, Estado do Piauí (CN:LV.A/02.FLS.112-DOMINGOS MOU-
RÃO/PI), Pedro II, PI no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e nove 
(12/12/1999), residente e domiciliado Rua Dolores Coelho, 02, Jardim Faria Lima, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Atevaldo Barbosa do Nascimento e de Ivonete Maria 
da Conceição. KATHLEEN EMYGDIO ALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
perfumaria, nascida neste Distrito (CN:LV.A/359.FLS.265V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e nove (27/11/1999), 
residente e domiciliada Rua Giovanni Legrenzi, 400, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelcilio Pires Alves e de Ana Paula Josefa Emygdio.

WILLIAM BARBOSA DE MORAIS, estado civil divorciado, profissão técnico em ma-
nutenção, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil 
novecentos e setenta e nove (20/07/1979), residente e domiciliado Rua Moacir Fagun-
des, 98, bloco 03, apartamento 35, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jose Moacir Lopes de Morais e de Aparecida Barbosa de Morais. MIKAELLE 
KARINE BEZERRA CAMPELO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/284.FLS.148V-5º OFÍCIO DE NATAL/
RN), Natal, RN no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/09/1986), residente e domiciliada Rua Moacir Fagundes, 98, bloco 03, apartamento 
35, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Andrade Cam-
pêlo e de Francisca Bezerra Campêlo.

ALYSSON TADEU DE JESÚS LEITE, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/684.FLS.259V-1º SUBDISTRITO 
DE BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia nove de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (09/12/1985), residente e domiciliado Rua Mussi Jorge Antônio, 
46, Jardim Amazonas, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, filho de Antonio Severiano 
Leite e de Elisete de Jesús Leite. DAMARIS CARVALHO DE OLIVEIRA, estado ci-
vil solteira, profissão balconista, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/195.
FLS.176 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos 
e noventa e oito (18/03/1998), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 663, casa 01, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio de Oliveira 
e de Aparecida Maria de Carvalho de Oliveira.

EDUARDO VIEIRA ROSSETO, estado civil divorciado, profissão serviço de informática, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos 
e oitenta e dois (10/07/1982), residente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 115, bloco B, 
apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ricardo da Silva Rosseto e de Luiza Vieira Rosseto. ANA PAULA DA SIL-
VA VANGRELINO, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/066.FLS.241 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e três (10/02/1983), residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 
115, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Santana Vangrelino e de Maria Izilda da Silva Vangrelino.

CLODOALDO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil nove-
centos e setenta e três (21/07/1973), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 47, 
casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marilene Oliveira da Silva. 
ELIANE NUNES DA SILVA, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida 
em Guaraniaçú, Estado do Paraná (CN:LV-A-013,FLS.084V DISTRITO DE IBEMA/PR), 
Guaraniaçú, PR no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e um (04/06/1981), 
residente e domiciliada Rua Planta da Sorte, 47, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Raul Nunes da Silva e de Maria Joana da Silva.

ALCIDES DONATO NOVAIS, estado civil solteiro, profissão feirante, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.139-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e sessenta e seis (09/02/1966), re-
sidente e domiciliado Rua Brasília, 146, Sitio Paredão, Ferraz de Vasconcelos, neste Es-
tado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Cezario Belarmino Novais e de Candida Donato 
Novais. CLAUDINEIA BARROS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em Castro Alves, Estado da Bahia (CN:LV.A/015.FLS.049-RAFAEL JAM-
BEIRO/BA), Castro Alves, BA no dia dezenove de julho de mil novecentos e setenta e nove 
(19/07/1979), residente e domiciliada Rua Rangel de Sousa, 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdeci Ribeiro de Almeida e de Adileuza Barros de Almeida.

CLAUDIANA CAXIADO RODRIGUES, estado civil solteira, profissão operadora de 
máquina, nascida em Ibiraba, Município de Barra, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.
043V-IBIRABA-BARRA/BA), Barra, BA no dia vinte e seis de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (26/03/1989), residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 401, casa 01, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João José Rodrigues e de Isabel Caxia-
do Rodrigues. FERNANDETE LOPES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Remanso, Estado da Bahia (CN:LV.A/001,FLS.290V/SÉDE/REMANSO/BA), 
Remanso, BA no dia dois de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (02/12/1976), 
residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 401, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Fernando Lopes de Souza e de Odetina Lopes Silva.

LUIZ FERNANDO LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão aposentado, nas-
cido no Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/140,FLS.38V-CERQUEIRA 
CESAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e um (24/01/1981), residente e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 2301, casa 
02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Honorio Luis da Silva e de The-
rezinha Cremilda de Barros Lopes da Silva. FERNANDA MARIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/103,FLS.265-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e oito (21/04/1988), 
residente e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, 2301, casa 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Teodoro da Silva e de Maria Ana da Silva.

KLEBER TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de suporte, nas-
cido no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/011.FLS.268-ACLIMAÇÃO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(27/11/1979), residente e domiciliado Avenida Lara Campos, 870, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Antonio da Silva e de Irene Teresa Teixeira. SI-
MONE APARECIDA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida no 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.237V TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (02/08/1985), residente e 
domiciliada Rua Criúva, 1024, casa A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Rosaria Aparecida Oliveira.

GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar técnico, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/166.FLS.106-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
agosto de mil novecentos e noventa e dois (01/08/1992), residente e domiciliado Rua 
da Penha, 136, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Ronaldo de Oliveira e de Regina Celia Dias da Silva de Oliveira. CAMI-
LA LIMA TEOTONIO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/148.FLS.40-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (18/12/1995), residente 
e domiciliada Rua da Penha, 136, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ivanildo Teotonio e de Leda Claudia Lima Campos.

WELLINGTON RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão gerente de 
operações, nascido no Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/173.FLS.215-BU-
TANTÃ/SP), São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/06/1988), residente e domiciliado Avenida Jacatirão da Serra, 784, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nerivaldo Barbosa dos Santos e de Maria do 
Socorro Ramos. ALINE MACHADO TEOTONIO, estado civil divorciada, profissão es-
pecialista de gestão de gente, nascida no Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e nove (28/07/1989), residente 
e domiciliada Avenida Jacatirão da Serra, 784, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Carlos Teotonio e de Ruth Alves Machado.

MÁRCIO SÃO PEDRO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de informáti-
ca, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/46.FLS.257-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e 
setenta e oito (29/09/1978), residente e domiciliado Rua Onofre Jorge Velho, 308, casa 
03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gabriel Marcos Pereira e de 
Edite São Pedro Pereira. LEILIANE MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/28.FLS.232V TU-
CANO/BA), Tucano, BA no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e dois 
(04/08/1992), residente e domiciliada Rua Padre Francisco Tanho, 39, A, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amilton Monteiro dos Santos e de Jarleide Matos 
dos Santos.

RENATO HENRIQUE NASCIMENTO DE FARIA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar geral, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e seis (31/03/1986), residente e 
domiciliado Rua Flor de Caboclo, 38, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alfredo Jesus de Faria e de Marlene Alselmo Nascimento. ANA 
PAULA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/121.FLS.132V JABAQUARA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta e um (21/10/1981), residen-
te e domiciliada Rua Costa Aborim, 44, Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Ceci Vidal da Silva.

 LUIZ ALEXANDRE BARBOZA, estado civil solteiro, profissão ajudante de motoris-
ta, nascido neste Distrito (CN:LV.A/58.FLS.153-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de novembro de mil novecentos e oitenta e um (12/11/1981), residente e domici-
liado Rua Choei Kasai, 187, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Paulo Barboza e de Vera Lucia Marques Barboza. HÉLLEN CRISTINA BARBOSA, 
estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/227.FLS.172-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete (18/06/1987), residente e domiciliada Rua 
Choei Kasai, 187, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Bar-
bosa Santana.

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gerente 
de loja, nascido no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.169-
CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e setenta 
(05/05/1970), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2798, bloco 01, aparta-
mento 13[], neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Ricardo da Silva e de Elsa 
Fernandes da Silva. VALDENISE RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/127.FLS.137-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos 
e setenta e seis (26/04/1976), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2798, 
bloco 01, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro Rodri-
gues e de Eremita Rodrigues.

CÁSSIO VALERIO ARAUJO MARCO ANTONIO, estado civil divorciado, profissão ser-
vidor público, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e setenta e três (04/08/1973), residente e domiciliado Rua Cinco, 
219, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Araujo Santos e de Marisete Barbosa. DÉBORA MARCO ANTONIO ARAUJO, estado 
civil divorciada, profissão servidora pública, nascida em São Paulo - Capital, São Pau-
lo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (12/11/1974), 
residente e domiciliada Rua Cinco, 219, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Marco Antonio Júnior e de Maria das Graças Silva 
Marco Antonio.

THIAGO TESTI, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Subdistrito Cam-
buci, nesta Capital (CN:LV.A/53.FLS.286V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
novembro de mil novecentos e oitenta e três (08/11/1983), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 01, apartamento 43, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Claudio de Melo Testi e de Maria Aparecida Testi. ADRIANA NOGUEIRA 
COSTA, estado civil divorciada, profissão autônomo, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e um (30/04/1981), resi-
dente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 01, apartamento 43, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Pereira Costa e de Maria Lucia 
Nogueira Costa.

JOSÉ CARLOS DE MELO, estado civil solteiro, profissão montador de auto peças, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.056-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta 
e quatro (23/03/1984), residente e domiciliado Rua Ibiracambi, 11, Vila Bozzini, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo José de Melo e de Antonia Maria de Melo. 
ISABELA FEITOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão analista contábil, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/372.FLS.075-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (01/05/1994), residente e domiciliada Rua Flor do Japão, 188, casa 02, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Moacy Inacio dos Santos e de Floraci 
Feitosa dos Santos.

LUCAS DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de cozinha, nascido em 
Olho D'Água das Flores, Estado de Alagoas (CN:LV.A/029.FLS.056-SÃO JOSÉ DA 
TAPERA/AL), Olho D'Água das Flores, AL no dia dezoito de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e sete (18/02/1997), residente e domiciliado Praça Jandaira, 86, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de 
França e de Maria Vera de Jesus. ISABELLA QUEIROZ LIMA DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/410.
FLS.219V ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia dois de abril de dois mil e dois 
(02/04/2002), residente e domiciliada Praça Jandaira, 86, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reyne Lima dos Santos e de 
Reginalva Rosa de Queiroz.

FRANCISCO ANTONIO BANDEIRA DE ARAÚJO, estado civil divorciado, profissão 
técnico em enfermagem, nascido em Acopiara, Estado do Ceará, Acopiara, CE no 
dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (09/09/1987), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Ricci, 344, apartamento 23, bloco B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Moreira de Araújo e 
de Francisca Irlania Pinho Bandeira de Araújo. ISABELLA MANDARA ALEGRA, es-
tado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/026,FLS.559-SANTA CECÍLIA/SP), São Paulo, SP no dia dez de janeiro de 
mil novecentos e noventa e três (10/01/1993), residente e domiciliada Rua Catende, 
671, Jardim Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José Clovis Alegra e de 
Ana Maria Mandara Alegra.

SILAS DUARTE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão preparador de dados, nas-
cido no Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/83.FLS.46-CASA VERDE/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e noventa (06/11/1990), re-
sidente e domiciliado Travessa Tucupi, 29, casa 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Silvano da Silva e de Rosana Duarte da Silva. JESSICA CÁSSIA 
XISTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão compradora júnior, nascida no 
Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/75.FLS.195V-CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e um (22/05/1991), 
residente e domiciliada Rua Pontacagi, 08, A, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Mauricio dos Santos e de Marcia Cristina Xisto dos Santos.

DEYVID DIAS PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Gua-
rulhos, neste Estado (CN:LV.A/588.FLS.262-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/01/1994), residente e domiciliado Rua dos Eucaliptos, 2, casa 02, Vila Gil, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Pedro Dias Pinheiro e de Maria Candida da Silva Nascimen-
to. LAIZA REGINA DA CRUZ SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/328.FLS.294-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de outubro de mil novecentos e noventa e oito (17/10/1998), residente e domiciliada Rua 
dos Eucaliptos, 02, casa 02, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel dos 
Santos e de Angela Regina da Cruz.

PHILIPE VASCONCELOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão bancário, nas-
cido no Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/366.FLS.153-CERQUEI-
RA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos 
e noventa e três (26/11/1993), residente e domiciliado Rua Nova Petrópolis, 147, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sirnandes Barbosa dos Santos e de 
Alessandra Andrade Vasconcelos dos Santos. AMANDA DE ARRUDAS REZENDE DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Guararema, neste Estado 
(CN:LV.A/10.FLS.33 GUARAREMA/SP), Guararema, SP no dia vinte e quatro de agosto 
de dois mil (24/08/2000), residente e domiciliada Avenida Antônio Teixeira Muniz, 1409, 
Centro, Guararema, neste Estado, Guararema, SP, filha de Alexandre Rezende da Silva 
e de Elizangela de Arrudas Rezende da Silva.

AIR MARTA SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão promotor de merchandi-
sing, nascido neste Distrito (CN:LV.A/151.FLS.189V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e um (29/10/1991), residente 
e domiciliado Rua Borja Castro, 23, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Air Marta Santos e de Fatima Aparecida Martins Santos. JENIF-
FER GISELI RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/301.FLS.295V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um 
de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (31/12/1997), residente e domiciliada 
Rua Borja Castro, 23, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Roberto da Silva e de Erineide Ribeiro dos Santos.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: JULIO CESAR FERNANDES, profissão: vendedor técnico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 28/08/1956, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Estanislau Fernandes e de 
Zoraide Ribeiro Fernandes. A pretendente: MARIA EUGÊNIA TEIXEIRA CURVELLO 
FERNANDES, profissão: funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, naturali-
dade: em Barra, BA, data-nascimento: 29/12/1967, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Vivaldo de Assis Curvello e de Neyde Teixeira Curvello.

O pretendente: ERIK FERNANDES MARTINS BASTOS, profissão: alimentador de linha 
de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
19/12/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ro-
berto Fioravante Martins Bastos Junior e de Sheila Fernandes de Assis. A pretendente: 
THAMIRA TORRES BATISTA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Bauru, SP, data-nascimento: 30/10/1995, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Douglas Teixeira Batista e de Adriana Torres da Silva.

O pretendente: GALILEU PEREIRA ADÃO, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Votuporanga, SP, data-nascimento: 29/05/1974, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luzia Pereira Adão. A pretendente: KEILA 
AZEVEDO VIEIRA, profissão: empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Carangola, MG, data-nascimento: 22/10/1976, residente e domiciliada em Santo André, 
SP, filha de Milton Francisco Vieira e de Geralda Azevedo Vieira.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CESAR HENRIQUE ASSIS REIS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Alagoinhas, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.079V-2º OFÍCIO DE ALAGOI-
NHAS/BA), Alagoinhas, BA no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(19/04/1988), residente e domiciliado Travessa Maria Pinto Labiapari, 421, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto Paes dos Reis e de Cecilia de Assis. 
ANDRESSA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão assistente de 
telemarketing, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (05/02/1988), residente e domiciliada Travessa Maria Pinto 
Labiapari, 421, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson dos Santos e 
de Marta de Oliveira Araujo.

SILAS BENTO PEREIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/451,FLS.068F-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (08/02/1992), residente e domiciliado Rua Santo Agostinho, 166, Jardim Santa 
Rosa, Francisco Morato, neste Estado, Francisco Morato, SP, filho de José Nasci-
mento Pereira de Santana e de Maria Bonifacio Bento Pereira de Santana. LÉIA BA-
TISTA RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/123,FLS.139-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(19/10/1994), residente e domiciliada Rua Cintra, 1200, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Ramos dos Santos e de Cleo-
nilda Batista Ramos dos Santos.

LUCAS GALDINO DA SILVA NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão caixa, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de agos-
to de mil novecentos e noventa e quatro (17/08/1994), residente e domiciliado Rua Je-
rônimo de Abreu do Vale, 06, casa 21, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Nascimento e de Josefa Galdino da Silva Nascimen-
to. FLAVIA LOPES FERREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de laboratório, 
nascida no Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/369,FLS.56V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil (28/02/2000), residente e domici-
liada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 03, casa 21, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rito Soares Ferreira e de Maria das Dores 
Pereira Lopes.

KLEBER RODRIGUES LOPES, estado civil divorciado, profissão taxista, nascido no 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil 
novecentos e setenta e dois (04/04/1972), residente e domiciliado Rua Ana Perena, 55, 
apartamento 42-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Osvaldo Rodrigues Lopes e de Maria Aparecida Jorge Lopes. MARIA GRACIE-
TE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em Caruaru, Estado 
de Pernambuco (CC:LV.B/360.FLS.040/ITAQUERA/SP), Caruaru, PE no dia vinte e sete 
de novembro de mil novecentos e sessenta e nove (27/11/1969), residente e domiciliada 
Rua Ana Perena, 55, apartamento 42-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Fernandes da Silva e de Maria do Socorro 
Pereira da Silva.

FELIPE VIEIRA ADDUCI, estado civil solteiro, profissão analista tributário, nascido 
no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/212.FLS.219V-INDIANÓPO-
LIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa 
(23/03/1990), residente e domiciliado Avenida Campanella, 2092, bloco 5, aparta-
mento 81, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Biagio Adduci e de Filomena Ne-
ves Pereira Vieira Adduci. CAROLINA SAMORA DA GRAÇA, estado civil solteira, 
profissão designer, nascida no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/176.
FLS.248 BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e oito (07/12/1988), residente e domiciliada Rua Carlos Maria 
Steimberg, 104, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Antonio Batista da 
Graça e de Soely Aparecida Samora.

JOSE WILLIAM BEZERRA, estado civil divorciado, profissão controlador de acesso, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil nove-
centos e oitenta e um (01/05/1981), residente e domiciliado Rua Carolina Grassi de 
Sanctis, 35, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Bezerra Francisco 
e de Josefa Maria Bezerra. CRISTIANE DEODORA FIORI BALDI, estado civil soltei-
ra, profissão diarista, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.
107-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (10/02/1984), residente e domiciliada Rua Carolina Grassi de Sanctis, 35, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José dos Reis Baldi e de Elza Fiori Baldi.

ALINE MARCELINO, estado civil divorciada, profissão negociador, nascida em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa (21/05/1990), 
residente e domiciliada Rua Gengibira, 114, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Eduardo Marcelino e de Tânia dos Santos de Abreu Marcelino. AMANDA 
MAYARA DOS SANTOS GOMES, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em João Pessoa, Estado da Paraíba (CN:LV-A-05,FLS.157-5º OFÍCIO DE JOÃO 
PESSOA/PB), João Pessoa, PB no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e 
três (22/06/1993), residente e domiciliada Rua Gengibira, 114, casa 01, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Borba Gomes e de Rosilene Santos.

DANIEL LOPES PEREZ, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no Subdis-
trito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.001 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e seis (26/03/1986), residente e do-
miciliado Rua Geraldo Santen, 296, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sidney Aparecido Perez e de Venina Lopes Perez. RENATA 
CANUTO DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Sub-
distrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/038.FLS.064V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/02/1985), residente 
e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 297, B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Arlindo Alves da Silva e de Edna Canuto de Lima Silva.

JONATAN LIMA MORAIS CRUZ, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-207,FLS.101 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de julho de mil novecentos e noventa e quatro (20/07/1994), residente e domiciliado 
Rua Erva Prata, 143, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Morais da 
Cruz e de Deise de Lima. GIOVANNA HELENO ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-280,FLS.232 DIADEMA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e nove (10/03/1999), 
residente e domiciliada Rua Erva Prata, 143, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ricardo Jacomassi Araujo e de Juliana Aparecida Heleno.

ALCEU DIAS TORRES, estado civil divorciado, profissão auxiliar administrativo, nascido 
em Gentio do Ouro, Estado da Bahia, Gentio do Ouro, BA no dia oito de janeiro de mil nove-
centos e setenta e um (08/01/1971), residente e domiciliado Rua Isa Silveira Leal, 100, casa 
01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Assuero Alves de Santana e de Maria 
Dias Torres. HELOISA MONTEIRO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e 
seis (30/07/1976), residente e domiciliada Rua Isa Silveira Leal, 100, casa 01, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedicto Monteiro e de Conceição Monteiro.

CAIO VINICIUS RODRIGUES MORENO, estado civil solteiro, profissão líder almoxa-
rifado, nascido em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia trinta e um de março de 
mil novecentos e noventa e cinco (31/03/1995), residente e domiciliado Rua Marechal 
Costa e Silva, 98, Vila Correa, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vas-
concelos, SP, filho de Cristian Fernando Rodrigues Moreno e de Cristiane Aparecida 
Rosa Moreno. NATÁLIA DA COSTA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de novem-
bro de mil novecentos e noventa e três (15/11/1993), residente e domiciliada Rua Mário 
de Salles Oliveira Malta, 26, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Carlos dos Santos e de Lucia da Costa Santos. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

PAULO ROBERTO DE SOUSA MAXIMINO, estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/86.FLS.203-CAPELA DO SOCORRO/
SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta (13/09/1980), 
residente e domiciliado Rua Toledo Castelanos, 26, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maximino Neto e de Josefa de Sousa Maxi-
mino. MEIRE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/39.FLS.260-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (09/02/1985), residente e domici-
liada Rua Toledo Castelanos, 26, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aderson Brasilino Ferreira e de Rita Djanira da Silva Ferreira.

ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em Senhor do Bonfim, Estado da Bahia (CN:LV.A/041.FLS.061 SENHOR DO BONFIM/
BA), Senhor do Bonfim, BA no dia seis de dezembro de mil novecentos e quarenta e três 
(06/12/1943), residente e domiciliado Rua Eternas Ondas, 08, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Benedito dos Santos e de 
Filomena Alves dos Santos. MARIA APPARECIDA MARQUES REIS, estado civil soltei-
ra, profissão aposentada, nascida no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/129.
FLS.077-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e 
trinta e seis (12/06/1936), residente e domiciliada Rua Eternas Ondas, 08, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Marques Reis 
e de Benedicta Barbosa.

NELSON GUEDES DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/263.FLS.299-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de dois mil (20/02/2000), residente e domiciliado 
Rua Chubei Takagashi, 753, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo 
Guedes da Silva e de Maria Nazaré da Silva. PRISCILA GONÇALVES DA SILVA, es-
tado civil solteira, profissão professora, nascida em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/149.FLS.293-JUAZEIRO DO NORTE/CE), Juazeiro do Norte, CE no dia vinte 
e cinco de maio de mil novecentos e noventa e quatro (25/05/1994), residente e domi-
ciliada Rua Chubei Takagashi, 753, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Benedito Gomes da Silva e de Maria Gonçalves de Oliveira.

GILMAR SOARES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e setenta 
e nove (08/03/1979), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 68, bloco 7-C, aparta-
mento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jose Carvalho da Silva e de Maria Soares de Jesus. MARILENE DOS SANTOS BISPO, 
estado civil solteira, profissão empregada doméstica, nascida em Belmonte, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/09.FLS.184 BOCA DO CÓRREGO, BELMONTE/BA), Belmonte, BA no 
dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e setenta e três (25/09/1973), residente 
e domiciliada Rua Amor de Índio, 68, bloco 7-C, apartamento 22, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Francisco Bispo e de Valdiria 
Dias dos Santos.

SULLIVAN GONÇALVES GOMES, estado civil solteiro, profissão fiscal de linha, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/101.FLS.061-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
novembro de mil novecentos e oitenta e sete (12/11/1987), residente e domiciliado Rua 
Dom José Botelho, 51, apartamento 52-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marlene Gomes dos Santos. BIANCA MAIRA DA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/178.FLS.275 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de 
mil novecentos e noventa (27/04/1990), residente e domiciliada Rua Dom José Botelho, 
51, apartamento 52-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudia Rodrigues da Silva.

FLAVIO EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 1/2 oficial de mecânico, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.087-ALTO DA MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e cinco (05/03/1985), 
residente e domiciliado Rua Georg Riemann, 197, Jardim São Nicolau, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Helio Sebastião da Silva e de Ismar Beraldo da Silva. MICHELE 
DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida no 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.294-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e três (10/07/1983), residente 
e domiciliada Rua Guira, 314, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues Gomes e de Vilani Belo de Oliveira.

EDELSON BORGES SOARES, estado civil solteiro, profissão manipulador de cosméti-
cos, nascido em Porteirinha, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/002.FLS.272V-TOCAN-
DIRA/PORTEIRINHA/MG), Porteirinha, MG no dia dois de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (02/02/1990), residente e domiciliado Rua Tomoichi Shimizu, 221, casa 01, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otacilio Borges Soares e de Bertolina 
Madalena do Espírito Santo Soares. LILIAN RODRIGUES MEDINA, estado civil sol-
teira, profissão caixa, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/204.FLS.589-1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e oitenta e cinco (23/04/1985), residente e domiciliada Rua Tomoichi 
Shimizu, 221, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luis Medina 
Gimenes e de Roseli Rodrigues Medina Gimenes.

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

O pretendente: WERTY ROBERT VENTURA, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 19/05/1991, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osmar Roberto Ven-
tura e de Cleusa Rosa Patricio Ventura. A pretendente: ELIANA DE CÁSSIA AMBROSIO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
06/10/1999, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Tarciso 
Ambrosio e de Rita de Cássia Ambrosio.

O pretendente: JEFFERSON RAMOS, profissão: assistente de facilities, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
06/11/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Jozué Ramos e de Idalina Lopes Ramos. A pretendente: INAIÁ CRISTINA DE LIMA 
PINTO, profissão: assistente de diretoria, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 19/02/1992, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Israel Pereira Pinto e de Izilda Apa-
recida de Lima Pinto.

O pretendente: VINÍCIUS GRIS DE FREITAS, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/04/1992, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Orlando Gomes Freitas e de Caterina Gris 
de Freitas. A pretendente: INGRID FERNANDA BARROS, profissão: auxiliar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/01/1995, residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Paulo César de Barros e de Rosiclayne de 
Fátima Bezerra Barros.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS PARENTE, profissão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 15/07/1996, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Manoel de Jesus Parente e de 
Maria de Lourdes dos Santos Parente. A pretendente: DANIELE CHRISTIANI OLIVEIRA 
PESSOA, profissão: auxiliar de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: em Franca, 
SP, data-nascimento: 11/09/1998, residente e domiciliada em Franca, SP, filha de Daniel 
Leal Pessoa e de Vania Aparecida de Oliveira.

O pretendente: RENAN ALVES PEREIRA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, naturali-
dade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 23/04/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Francisco Pereira e de Maria Jose Alves Pereira. A pretendente: 
DAIANE DIAS DE OLIVEIRA, profissão: designer, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 27/08/1988, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de José Dias de Oliveira e de Janete Cunha de Oliveira.

O pretendente: ERICH GROTI, profissão: ouvidor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/09/1987, residente e domiciliado em Penha de 
França, São Paulo, SP, filho de Lauro Aparecido Groti e de Angela Maria Nogueira Alva-
renga Groti. A pretendente: LAURA BORSSATTI GIORGI, profissão: designer, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 16/12/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcelo Giorgi e 
de Suzer Perez Borssatti Giorgi.

O pretendente: RODRIGO GONÇALVES MARTINEZ, profissão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 05/05/1995, 
residente e domiciliado em Arujá - SP, filho de Rogerio Carvalho Martinez e de Eliana 
Portela Gonçalves Martinez. A pretendente: BARBARA RAQUEL NETO MOREIRA, 
profissão: analista financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ermelino 
Matarazzo, SP, data-nascimento: 30/01/1995, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Jovair Aparecido Moreira e de Vilma Neto.

O pretendente: NELSON OLIVEIRO FERNANDES JUNIOR, profissão: funcionário público 
municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
21/01/1967, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson 
Oliveiro Fernandes e de Telma Elisabete Sampaio Fernandes. A pretendente: MARIA 
DILZA COSTA SANTOS, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Barro, CE, data-nascimento: 30/06/1966, residente e domiciliada em Ermelino Matarazzo, 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Costa Filho e de Severina Costa Santos.

A receita era única e formava uma 
espécie de wafer super fino, cro-
cante e delicado! Em paralelo 

os confeiteiros da marca faziam um 
doce a base de marshmallow artesanal 
coberto de chocolate. 

Até que um dia, um dos confeitei-
ros teve a ideia de unir a mistura dos 
deuses do marshmallow coberto de 
chocolate, sob o wafer super fino em-
balado num delicado papel manteiga. 
A combinaçãoganhou o nome de Nhá 
Benta! 70 anos depois e a Nhá Benta 
ainda é campeã de vendas, a estima-
tiva é que a marca venda cerca de 5 
milhões por ano no Brasil.

Para comemorar essa história de 
70 anos de sucesso e que remonta 
à história de gerações que sempre 
guardaram no sabor da Nhá Benta 
as suas lembranças mais doces, a 
Kopenhagen vai inovar novamente, 
dessa vez unindo o sabor de um dos 
seus clássicos mais antigos com o mais 
novo, o Melt! Já está disponível nas 
lojas de todo o país a nova Nhá Benta 
Melt Caramelo edição limitada, com 
a textura aveludada do marshmallow 
Kopenhagen enriquecida com o sabor 

Um dos produtos ícones da Kopenhagen 
completa 70 anos em grande estilo e 
ganha uma versão comemorativa.
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Nhá Benta 70 anos - uma história 
deliciosamente abençoada

A história de Nhá Benta teve início no final dos anos 40. A Kopenhagen, que foi a primeira chocolateria 
premium do país fabricava hóstias para as igrejas locais

O pretendente: MARCOS FELIPE DE CARVALHO REPOLHO, de nacionalidade 
brasileira, executivo de vendas, solteiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 
(04/08/1987), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilmar de Carvalho 
Repolho e de Vera Lúcia Vanderlei Albuquerque Repolho. A pretendente: PRISCILLA 
GUIMARÃES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (03/09/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
José Antonio Ferreira Neto e de Claudia Guimarães Ferreira.

O pretendente: YONATAN TREIGER, de nacionalidade brasileira, cirurgião-dentista, 
solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (25/12/1993), residente e domiciliado no 
Rio de Janeiro, RJ, filho de Isaac Treiger e de Suely Zeitoune Treiger. A pretendente: 
LARISSA REISMANN, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/01/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leo 
Leibusch Reismann e de Ana Paula Mroz Reismann.

O pretendente: DIÊGO CARDOSO MOURA, de nacionalidade brasileira, analista de 
informações gerenciais, solteiro, nascido em Iati, PE, no dia (21/06/1992), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José dos Santos Cardoso e de Ana Lúcia Viana de 
Moura Cardoso. O pretendente: JOSÉ ANTONIO SANTOS MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, estilista, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (20/08/1967), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João do Amaral Martins e de Edinalva Lima Santos.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: JESSICA TOME LEMES, profissão: operadora de caixa, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Domingos Lourenço Lemes e de Marcia Tome Lemes. A pretenden-
te: NAYARA LETÍCIA DEMES NASCIMENTO, profissão: telefonista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 17/09/2000, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Rogério de Sousa Nascimento  e de Francisca Cilene Demes de Miranda.
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

do Caramelo Melt. 
Uma combinação deliciosa que 

certamente vai brindar o paladar 
do cliente mais exigente. “Misturar 
um dos clássicos mais antigos com o 
mais novo foi a nossa forma de dizer 
que somos uma marca que inspira 
tradições e que desafia o tempo, mas 
sem para isso se ater ao tradicional. A 
embalagem também ganhou uma nova 
versão, queremos celebrar esses 70 
anos em grande estilo”, revela Isabela 
Almeida, gerente de marketing da 
Kopenhagen.

“A Nhá Benta traduz a essência do 
que é a Kopenhagen no mercado, já 
que ao longo desses 70 anos inúmeras 
marcas tentaram copiar, mas nenhuma 
conseguiu replicar, nem ao menos 
chegar perto da grandiosidade que é 
o sabor perfeitamente equilibrado de 
Nhá Benta, que não é apenas um dos 
nossos best-sellers de todos os tem-
pos, mas um ícone que representa a 
força da nossa marca que atravessa as 
décadas e se perpetua na preferência 
dos brasileiros”, afirma Maricy Porto, 
diretora de marketing da Kopenhagen. 
Fonte: (www.kopenhagen.com.br).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br
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