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MERCADO
FINANCEIRO

Levantamento recente realizado pela Lendico, fintech especializada 
em empréstimo pessoal online, aponta o empreendedorismo como 
uma das principais causas para os brasileiros solicitarem crédito nos 
meses de agosto e setembro deste ano. Do total solicitado em setembro, 
29% dos empréstimos foram para as pessoas investirem em um novo 
negócio ou na própria empresa. Quando falamos da região Nordeste, 
este número salta para 41%. Tem sido um ano de grandes desafios, 
com uma pandemia inesperada e que trouxe consequências das mais 
diversas para o mundo todo.   

Saiba antes de solicitar um empréstimo pessoal

Em um ano extremamente atípico, os especialistas esperam uma Black 
Friday mais digital e planejada, com um aumento de 10 a 15% em relação 
a 2019. Segundo pesquisa do Reclame Aqui, 70% dos consumidores 
pretendem gastar neste dia 27, mesmo no cenário adverso criado pela 
Covid-19.  Acompanhando o mercado, a Conecta Lá, empresa responsável 
pelo ingresso de diversos lojistas para o ambiente de vendas digitais, 
com menos de um ano de existência já prevê um número de vendas 
70% maior em novembro que os meses anteriores.   

Cinco dicas para vendedores na Black Friday

A Fiverr, uma das plataformas online para freelancers mais utilizadas 
em todo o mundo atualmente, anuncia sua chegada ao Brasil, dando 
início às suas atividades na América do Sul. Com operações nos Estados 
Unidos e Europa, a empresa acaba de lançar seu site em português com 
formas de pagamento que atendem ao mercado brasileiro, aceitando agora 
transações em reais, seja por cartão de crédito ou boleto. A plataforma 
oferece mais de 400 categorias diferentes de profissionais freelancers 
em oito verticais, como design gráfico, marketing digital, programação e 
tecnologia, música e áudio, redação, tradução, vídeo e animação.   

Conectar empresas a freelancers

Foto de Christina Morillo no Pexels

Negócios em Pauta

Empreendedor do Ano 
Líder em serviços de auditoria e consultoria, a EY recebe 

inscrições para a 23ª edição do Programa Empreendedor 
do Ano Brasil até o próximo dia 30. O programa Objetiva 
reconhecer a jornada de empreendedores e líderes brasi-
leiros que se destacam por construir empresas de sucesso, 
com crescimento acelerado, e por promoverem transforma-
ções e ações de cunho socioambiental que gerem impacto 
positivo na sociedade e ajudem a melhorar o mundo dos 
negócios. São cinco categorias: Master, Emerging, Impacto 
Socioambiental, Family Enterprise e Executivo Empreen-
dedor. Inscrição e mais informações pode ser obtidas pelo 
site (eoy.ey.com).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: acontecendoaqui.com/reprodução

News@TI

MentorRanks Bootcamp Revised

@A Obr.global oferece nesta sexta, 20/11, das 9 às 13h, o 
MentorRanks Bootcamp Revised (pós-Covid) – ONLI-

NE, a 1ª etapa de certificação de mentor internacional. Um 
novo olhar para o investimento anjo do Vale do Silício em uma 
jornada vencedora. O programa apresenta dinâmicas atuais 
praticadas por investidores anjo do Vale do Silício e mostra 
como as startups podem atrair seus investimentos. Destaca 
especialmente as perspectivas e abordagens na nova era 
pós-pandemia, que exigirá de cada um mais criatividade, 
ajustes, adaptações e análises constantes, necessárias para 
o futuro dos investimentos. Que tipo de investidor é o mais 
adequado para a startup? Como o mentor pode ajudar na 
estruturação da estratégia de financiamento? Como os in-
vestidores anjo do vale estão analisando oportunidades de 
investimento no pós-pandemia? (https://bit.ly/37PS7HU).   

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Habilidade fundamental para 
a vida pessoal e profissional, 
comunicar-se de forma assertiva 
é essencial.

Nestes tempos em que não podemos 
estar presentes e quando as video-

conferências e o home office tornaram-
-se parte da rotina de trabalho, a boa 
comunicação é tremendamente crucial. 

Essa vocação é ainda mais importante 
para quem atua em cargos de liderança. 
Gestores necessitam ser excelentes co-
municadores. Os líderes precisam inspirar, 
conectar a equipe, apresentar relatórios e 
também falar sobre problemas e desafios. 

O profissional que demonstra dominar 
esse quesito não se encontra em qualquer 
esquina e é muito disputado no mercado 
de trabalho. 

No papel de professora de oratória, 
gosto de citar Peter Drucker, conhecido 
como o "pai" da administração moderna. 
Ele dizia que 60% dos problemas admi-
nistrativos são causados por uma comu-
nicação ineficaz. Independe se você é 
capaz de ter contato visual, escutar, estar 
atento e verdadeiramente interessado na 
conversa é indispensável. 

E também, apresentar suas ideias 
de forma clara e objetiva e alinhada ao 
público é uma questão obrigatória para 
o sucesso da mensagem. É imperativo 
reforçar que a responsabilidade pelo que 
as pessoas entendem da comunicação 
é 100% de quem comunica. Portanto, 
como aprimorar sua comunicação? Para 
comunicar bem é importante prestar 
atenção a alguns detalhes, como: 

1 - Conheça o seu público - quanto 
mais tem informações sobre o perfil das 

Comunicação assertiva: 
seis dicas para atingir o alvo

pessoas para quem vai falar, mais facil-
mente o interlocutor se conectará a elas. 
Saber de antemão o tipo de linguagem 
que utilizam e o nível de conhecimento 
que possuem sobre o assunto tratado 
facilita o alinhamento de informações. 

2 - Esteja presente e conectado - 
criar conexão com quem se está falando é 
o primeiro passo. Em uma conversa pre-
sencial ou por vídeo, fazer contato visual 
faz muita diferença. Procure sempre falar 
como se estivesse olhando nos olhos das 
pessoas. Isso mostra segurança e gera 
credibilidade na mensagem. Olhe para 
a câmera no celular, no computador... 
Essa atitude faz com que as pessoas se 
sintam conectadas. 

3 - Esteja atento e aberto para 
escutar - quando um diálogo acontece, 
as pessoas desejam se sentir importantes 
na conversa. Por isso, estar presente e 
disponível para escutar verdadeiramente 
é de total importância nesse processo. 

4 - Fale com segurança - passar 
segurança ao falar requer conhecimento 
do assunto em questão. Mesmo que não 
tenha tanta experiência em gravar vídeos 
ou gerenciar reuniões - mas domina o 
assunto -, tem 80% do sucesso em suas 
mãos. Além disso, dominando o tema 

você também estará preparado para 
responder perguntas que possam surgir. 

5 - Divida o seu discurso ou con-
teúdo em três etapas - essa é uma 
regra de raciocínio simples e que faci-
lita o entendimento da mente humana 
ao receber informações segmentadas. 
Distribua o conteúdo em três partes. Por 
exemplo: começo, meio e fim; objetivo 
do produto, o produto e onde comprar; 
apresentação, dicas e fechamento etc. 

6 - Ao final, documente e verifique 
se todos compreenderam as informa-
ções - para reforçar o entendimento é 
recomendável repetir os pontos básicos ao 
final da conversa ou, se possível, enviar uma 
mensagem escrita contendo um resumo 
das informações. Os formatos de ata de 
reunião com tópicos abordados e próximos 
passos são boas dicas. E mais: sempre se 
disponibilize para resolver dúvidas! 

Lembre-se: comunicar com assertivi-
dade é um hábito. Seu constante exer-
cício traz mais naturalidade e facilidade 
ao processo. Além disso, a habilidade na 
comunicação ajuda a construir relações 
mais positivas na vida pessoal e no am-
biente de trabalho. 

(Fonte: Carla Falcão é palestrante, especialista em 
mídias sociais, Carreira e Negócios).

Transparência como 
forma de influência 
na relação com 
clientes

Por Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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QuARTA REvOLuçãO INDuSTRIAL: 
AS PEçAS QuE FALTAvAM PARA O 

ADvENTO DA ECONOMIA CIRCuLAR 
    Leia na página 6

NOvOS MODELOS

A volta do Boeing MAX
A Administração Federal de Aviação 

dos Estados Unidos autorizou ontem 
(18) a Boeing a retomar os voos com 
o modelo 737 MAX, retirado do mer-
cado internacional em março de 2019 
após dois acidentes aéreos fatais, que 
ocorreram em um curto espaço de 
tempo, pouco após o lançamento, na 
Indonésia e na Etiópia. Assim que o 
mercado financeiro norte-americano 
abriu, as ações da empresa tiveram 
uma valorização de 7,12% em Wall 
Street (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quarta-revolucao-industrial-as-pecas-que-faltavam-para-o-advento-da-economia-circular-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/transparencia-como-forma-de-influencia-na-relacao-com-clientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fiverr-chega-para-conectar-empresas-a-freelancers-de-mais-de-400-categorias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-voce-precisa-saber-antes-de-solicitar-um-emprestimo-pessoal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-dicas-para-vendedores-na-black-friday/
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Partidários de Trump buscam 
novas redes sociais
Vivaldo J. Breternitz (*)

Isso está acontecendo porque, ao 
contrário dessas duas redes sociais 
convencionais, as alternativas não 

apontam ou censuram postagens com 
afirmações infundadas ou enganosas 
sobre a eleição presidencial. As mais po-
pulares entre os apoiadores de Trump 
são Parler, Rumble e MeWe, que estão 
vendo crescer muito o número de down-
loads dos aplicativos que permitem o 
acesso a elas.

O aplicativo da Parler, fundada em 
2018, está entre os mais baixados nos 
Estados Unidos nos últimos dias; em 
uma semana, como destaca o Wall 
Street Journal. o número de downloads 
dobrou para 10 milhões.

A Rumble também está crescendo: 
neste mês, a expectativa é de que 
entre 75 e 90 milhões de usuários 
assistam a vídeos em sua plataforma, 
ante 60 milhões no mês passado. 
Mesma tendência para o MeWe, que 
se apresenta como "anti-Facebook” 
que se tornou amplamente utilizada 
também por adeptos de teorias da 
conspiração.

está entre os dez mais baixados nos 
Estados Unidos. 

A empresa possui uma emissora de 
TV a cabo que, segundo rumores, pode-
rá ser adquirida pelos aliados de Trump 
para ser usada como uma alternativa de 
direita à Fox News, que, curiosamente, 
sempre foi apresentada como uma rede 
de direita – seria a direita da direita...

(*) É doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Partidários de Donald Trump estão passando a utilizar redes sociais alternativas em substituição ao 
Facebook e ao Twitter

Além dessas, vem crescendo a Gab, 
rede social que oferece serviços de 
microblogging, similares ao Twitter. 
Expoentes da extrema direita, ne-
onazistas e supremacistas brancos 
estão entre os grandes usuários da 
Gab.

Outra plataforma que vem crescen-
do é a Newsmax Media, que afirmou 
que mais de 3 milhões de pessoas 
acompanharam a cobertura da noi-
te das eleições e que seu aplicativo 

News@TI 

Coworking Americas e Lumen IT firmam 
parceria

@A Lumen IT, presente no mercado há mais de 21 anos, com foco 
em Inteligência Fiscal e Compliance Tributário, desenvolveu o 

LIFEFORCE, uma solução única de viés corporativo, que possibilita a 
junção e padronização dos processos de negócios, reduções diversas, 
unificando as informações para as tomadas de decisão. Para expandir o 
mercado de atuação da solução, a Lumen IT firmou uma parceria com a 
Coworking Americas, empresa com sede na Flórida, Estados Unidos. A 
Coworking Américas iniciou uma busca em diversos países por soluções 
inovadoras, que de fato agregassem valor ao negócio e que tivessem alto 
potencial de comercialização tanto em valores, quanto em simplicidade 
de implementação e execução, para projetos conjuntos nos Estados 
Unidos, Europa e Extremo Oriente. Encontrou na Lumen IT uma solução 
que atende seus requisitos, de ser inovadora, de fácil implementação e 
trazendo ganhos reais, a custos baixos.

Plataforma disponibiliza mais de 700 
personal trainers

@A Sprylife é uma plataforma criada para unir o personal trainer e o 
aluno por mais resultados nos treinamentos, para propiciar meios para 

que o aluno possa manter e alcançar mais saúde. Além de proporcionar 
diversos benefícios para o aluno, é uma vitrine para o personal, que poderá 
disponibilizar seu trabalho a um número enorme de pessoas. A plataforma 
possui mais de 700 personal trainers cadastrados em todo o Brasil. E o pro-
cesso para fazer parte da rede de Sprylifers é muito simples: o interessado 
se cadastra no site www.sprylife.com.br, faz uma busca entre os professores 
cadastrados, que são profissionais altamente treinados, escolhe de acordo 
com a modalidade de condicionamento e a região em que deseja receber as 
aulas, depois é só realizar o contato, na própria plataforma por chat e acertar 
os trâmites. A plataforma não interfere sobre os valores que o personal deve 
cobrar e nem com relação às formas de pagamento. Personal e aluno têm 
liberdade para realizar acordos que melhor lhes favoreça.

ricardosouza@netjen.com.br

Pexels

OpiniãO
Eu saí pra sonhar 

meu país

O trecho acima faz 
parte da música Carta 
à República composta 
por Milton Nascimento 
e Fernando Brant, em 
1987. 

No contexto de redemocra-
tização, os compositores 
ousaram sonhar um país 

em que “o povo era senhor”, 
como também coloca a canção. 
O que envolvia questionar, in-
clusive, qual República estava 
sendo construída. Para pensar 
a experiência republicana bra-
sileira, precisamos fazer uma 
breve digressão. O feriado de 
15 de novembro comemora 
a Proclamação da República, 
ocorrida em 1889. Um evento 
que marcou a história nacional 
e revela muito sobre o nosso 
processo histórico.

A monarquia foi derrubada 
e um golpe instituiu um gover-
no provisório (e autoritário) 
tendo o Marechal Deodoro 
como primeiro presidente do 
Brasil. Deodoro, aliás, possuía 
inclinações monarquistas. Então 
vejamos: a República brasileira 
foi proclamada por um militar 
com tendências monarquistas 
através de um golpe. Não é exa-
tamente um cenário onde o povo 
é senhor, certo? O historiador 
José Murilo de Carvalho analisou 
esse processo e afirma que a 
participação popular foi quase 
nula na queda institucional do 
Império. 

O que não causa muito espan-
to, basta lembrarmos da política 
deliberada de marginalização 
de segmentos sociais no Pós-
-Abolição, sobretudo, pessoas 
racializadas. Isso quer dizer 
que o povo não participava da 
política na Primeira República? 
De forma alguma! Mas essa 
participação, em grande parte, 
passava ao largo do viés eleitoral 
e institucional. As intervenções 
ocorriam nas manifestações 
culturais, em revoltas populares, 
luta por direitos, nas festas e 
eventos, etc. Mas tudo isso já é 
muito revelador de elementos 
que permaneceram. 

Podemos destacar dois deles: 
1) o caráter frágil da democra-
cia brasileira e marcadamente 
controlada por poucos. Basta 
lembrarmos que no século XX, o 
Brasil assistiu diferentes golpes 
de Estado: a revolução de 1930, 
um golpe das oligarquias nas 
próprias oligarquias; o Estado 
Novo de Getúlio Vargas; o golpe 
civil-militar de 1964. 2) A forte 
resistência popular em defesa da 
democracia e de seus direitos. 

Diferentes parcelas da popula-
ção sempre atuaram em prol de 
seus interesses, vale citar rapi-
damente alguns desses momen-
tos: o Modernismo brasileiro; a 
coluna Prestes; o Queremismo; a 
Tropicália; as mais distintas opo-
sições à ditadura civil-militar; a 
campanha pela Anistia; e a luta 
pela redemocratização do país 
nos anos 1980, das Diretas-Já à 
Assembleia Constituinte.

A partir da chamada Nova 
República, o Brasil viveu, com-
parativamente, um período 
mais estável e de consolidação 
democrática concreta. Contudo, 
quando passamos longos anos 
sem grandes rupturas institu-
cionais, temos a tendência a 
naturalizar as coisas como são. 
Um erro. A história é um ex-
tenso e constante processo de 
transformações e continuidades, 
disputas de ideias, práticas e 
formas de pensar as sociedades 
humanas. A redemocratização 
- após o fim da ditadura civil-
-militar - alcançou trinta e cinco 
anos de idade. 

Parece muito se pensarmos 
que é o tempo democrático mais 
duradouro em nossa história. 
Mas é extremamente curto se 
compararmos com a história de 
nosso país.

Nossa democracia apenas en-

gatinha seus primeiros passos. 
E, como um bebê, precisa de 
cuidados para se desenvolver 
plenamente. Não vivemos em 
um regime democrático e repu-
blicano porque naturalmente é 
assim, mas porque milhões de 
mulheres e homens construíram 
experiências históricas que 
nos levaram a estarmos onde 
estamos hoje. Então essa tal 
democracia é perfeita? 

Estamos falando de experiên-
cias humanas. Nada é perfeito. 
Mas é através da democracia que 
avançamos em questões impor-
tantes de participação popular, 
direitos humanos e o direito das 
minorias. A democracia e o regi-
me republicano aqui no Brasil, 
com todos os seus problemas, 
deram voz para sujeitos históri-
cos calados e marginalizados por 
séculos. Defender a democracia 
e a nossa República é defender 
a possibilidade de avançarmos 
e desenvolvermos mecanismos 
de inclusão e participação cada 
vez mais populares.

Neste ano, o feriado da Pro-
clamação da República coincidiu 
com a realização das eleições 
municipais. Ainda que não seja 
o único espaço de participação 
política, as eleições cumprem 
um papel importante nesse 
processo. É na cidade que as 
desigualdades e problemas 
cotidianos ficam mais claros, 
por isso, o papel dos prefeitos 
é tão fundamental, assim como 
dos vereadores, que devem 
fiscalizar o executivo, propor e 
aprovar leis e votar a proposta de 
orçamento anual do município. 

É nas cidades também que 
outras formas de construção 
política podem se concretizar 
de maneira mais acessível, 
como assembleias populares e 
orçamento participativo. 

Essas eleições municipais po-
dem ser encaradas ainda como 
um retrato da sociedade brasi-
leira, revelando no que podemos 
avançar em nossa democracia. 
Trazemos, rapidamente, alguns 
dados significativos. Partindo 
no recorte de gênero, segundo 
dados do IBGE, as mulheres são 
51,8% da população brasileira. 
Porém, pelos dados do TSE, na 
atual corrida eleitoral, elas são 
apenas 34% do total de postu-
lantes ao cargo de vereadora e 
prefeita. 

Pensando em termos de raça, 
no Brasil, 56,2% da população se 
reivindica preta ou parda. Esse 
ano, pela primeira vez, o número 
de candidaturas de pretos e 
pardos ultrapassou o número 
de candidaturas de brancos, so-
mando 49,84% do total. E ainda 
assim, até o ano de 2020, apenas 
29% dos prefeitos se declararam 
pretos ou pardos. E de prefeitas 
mulheres? Se o número de can-
didaturas já é baixo, nas eleições 
passadas (2016) apenas 12% dos 
municípios elegeram mulheres.

Fica evidente a diferença de 
representatividade nos cargos 
públicos municipais, pois parte 
significativa da população é 
efetivamente sub-representada 
nos postos de poder respon-
sáveis por elaborar e executar 
políticas públicas com efeitos 
diretos em suas vidas cotidianas. 
Reforça-se, assim, a necessidade 
de consolidar e aprofundar as 
conquistas democráticas, pois 
se a República deve garantir os 
direitos a todos os seus cidadãos 
e cidadãs, é fundamental que 
todos os grupos sociais façam 
parte efetivamente das esferas 
decisórias. 

Façamos como Milton e Fer-
nando, ousemos sonhar (e cons-
truir) um país mais democrático 
no nosso dia a dia.

(*) - É doutoranda em História Social 
e professora da Área de Linguagens 
e Sociedade do Centro Universitário 

Internacional Uninter.
(**) - É mestre em Práticas na 

Educação Básica e professor da 
Área de Linguagens e Sociedade do 

Centro Universitário Internacional 
Uninter.

Fernanda Ribeiro Haag (*) e 
Renan da Cruz Padilha Soares (**)

Rodrigo Cunha (*)

A ciência de dados tem revolucionado o 
mundo dos negócios. Não é sem razão, 
portanto, que a utilização de informação 

como matéria-prima para a tomada de deci-
sões é amplamente adotada por empresas de 
diversos segmentos. E esse processo passa 
por uma jornada de aprendizado e aplicação, 
que chamamos de maturidade de dados. Mas 
o que muda nas corporações e no dia a dia dos 
profissionais que têm de lidar com a gestão de 
uma quantidade praticamente imensurável 
de dados para que se transformem em fatos?

Há um trabalho importante a ser feito na go-
vernança desses dados e de sua aplicabilidade, 
principalmente para as organizações que não 
nasceram digitais. Assim, é preciso percorrer 
etapas até alcançar o grau máximo de data 
analytics, que culminará com a maturidade.

São estágios que precisam ser cumpridos 
para uma melhor compreensão e evolução. 
Hierarquizamos quatro passos que podem 
facilitar esta jornada. Acompanhe!

# Nível 1: dados
Muito provavelmente seus dados vêm de 

fontes desintegradas, estão espalhados em 
planilhas do Excel – diversas e divergentes 
entre si, e têm um tempo enorme de geração 
de relatório. Esse último detalhe, inclusive, 
é um dos principais causadores de decisões 
pouco assertivas e feitas fora do timing correto.

Como progredir para a próxima etapa?
A organização é a chave para que você 

avance para a próxima etapa. A nossa principal 
recomendação é a implantação de um Data 
Lake (DL). Nele, as informações obtidas dos 
diferentes setores da sua empresa não apenas 
ficarão armazenadas em um mesmo local para 
posterior análise.

# Nível 2: informações
O que fazer para estar nesse nível?
Após a implantação do DL, você já não tem 

mais apenas dados, mas um melhor potencial 

Quatro passos para alcançar a maturidade de dados
enorme, o que termina por dificultar a tomada 
de decisão.

Como progredir para a próxima 
etapa?

A resposta para essa pergunta é simples: 
Advanced Analytics (AA). A aplicação de AA 
leva a sua empresa ao último e tão cobiçado 
estágio da maturidade de dados. Com ele, é 
extraído o máximo de valor das suas infor-
mações e os níveis de conhecimento são mais 
estratégicos para a melhor tomada de decisão.

# Nível 4: Advanced Analytics
Se os insights tradicionais obtidos por meio 

do BI já operam uma grande mudança nos 
negócios, a boa notícia desse último nível é 
tentadora: a organização aqui vai muito além 
deles, tornando possível a previsão de compor-
tamentos futuros e a recomendação de ações 
baseadas em diferentes cenários, para agir e 
tomar decisões com antecedência.

O Advanced Analytics opera um exame 
autônomo (ou semiautônomo) dos dados, 
por meio de ferramentas sofisticadas, como 
as de Inteligência Artificial e Machine Lear-
ning. Compreensão da situação através da 
análise de dados e texto, entendimento das 
interações por voz e imagens com clientes e 
usuários, previsões de comportamento e de 
demanda, análise do perfil do cliente para 
identificação de necessidades, percepção de 
sentimento e emoção são alguns dos desafios 
que precisam ser atacados na etapa final da 
jornada de maturidade de dados.

Ao atingir a maturidade de dados, a empresa 
é elevada a um patamar de sucesso e assertivi-
dade. Os lucros aumentam, a gestão se torna 
mais eficaz, e as estratégias alcançam muito 
mais resultados. Por isso, a necessidade de 
transformação dos negócios para uma cultura 
mais digital é urgente. Neste sentido, os dados 
são parte integral de todos os negócios e estes 
estão intimamente ligados à evolução cons-
tante das tecnologias. Não há como escapar.

(*) É diretor da Neurotech.

de obter informações. Isso porque o material 
agora está unificado e consistente, mesmo que 
suas fontes sejam diversas. Entretanto, ainda há 
um longo caminho pela frente: para desenvolver 
relatórios eficazes, extrair o máximo de valor dos 
dados e alcançar a tão estimada autonomia dos 
gerentes, é fundamental que outra tecnologia 
entre em cena, como veremos a seguir.

Como progredir para a próxima etapa?
Uma solução de Business Intelligence pode aju-

dar nessa etapa, que requer coleta, organização e 
análise de dados. As mudanças que ela vai operar 
em sua empresa são inúmeras e enormes: mais 
rapidez na medição de resultados da área comercial 
e das campanhas de marketing, possibilidade de 
saber exatamente no que investir, embasamento 
e mais tempo hábil para a tomada de decisões e 
redução de erros causados por análises manuais.

# Nível 3: implantação de Business In-
telligence

O que fazer para estar nesse nível?
Aqui, as informações já estão automatizadas. 

Dessa forma, muitos problemas são resolvidos: 
relatórios podem ser elaborados por conta 
própria, o acesso às informações torna-se mais 
democrático e fácil e melhores insights podem 
ser obtidos. Definitivamente um excelente 
cenário. Entretanto, o problema nesse estágio 
é que a quantidade de variáveis e relatórios é 
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gia, etanol e açúcar, anunciam a criação da T4Agro, um novo modelo de 
incubação de negócios que conta com o apoio direto de suas companhias 
investidas, parceiros e investidores. Com seu rico ecossistema, a T4Agro 
quer oferecer um terreno fértil para que Startups de soluções digitais 
inovadoras, bem como aquelas com projetos de Biotecnologia, possam 
testar e validar suas teses e, consequentemente, ir ao mercado. Está 
prevista a incubação de até 12 startups já no primeiro ano de atividade, 
que serão escolhidas em três processos seletivos, que receberão suporte 
de profissionais de alto nível, mentoria e acesso às suas instalações para 
validar suas teses direto na fonte. Saiba mais em (http://t4agro.com/).

E - Indústria Têxtil
A BASF acaba de lançar na Virtual X, a primeira feira totalmente virtual 
da companhia, um novo site de comércio eletrônico voltado às soluções 
químicas para indústria têxtil em sua plataforma shop@BASF (https://
www.shop.basf.com/). O site oferece às indústrias o acesso às soluções 
para as mais diversas aplicações para não tecidos, estamparia, acaba-
mento e auxiliares têxteis, conferindo agilidade e facilidade, inclusive 
para clientes de médio e pequeno porte. O portfólio reúne dispersões, 
resinas e aditivos capazes de entregar múltiplos atributos como isenção 
de APEO, durabilidade e alto desempenho, atendendo aos mais altos 
padrões de qualidade e tecnologia, sem deixar de lado a sustentabilida-
de. Abrange desde dispersões e resinas poliméricas até aditivos, como 
espessantes, umectantes, antiespumantes e dispersantes.

F - Transformação do Plástico
O Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educativo 
de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América La-
tina, acaba de atingir R$ 1 milhão em recursos destinados às entidades 
assistenciais participantes. O novo recorde é o resultado de mais de 530 
toneladas de tampas plásticas recolhidas nos mais de 2.800 pontos de 
coleta distribuídos pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Goiás e Distrito Federal. 
Os números são o resultado das ações modificadoras de comportamento 
de massa que propomos. Há quatro anos em atividade, o programa está 
presente em diferentes ambientes sociais, como casas, comércio, órgãos 
públicos e empresas e beneficia mais de 280 entidades assistenciais. 
Saiba mais em: (www.tampinhalegal.com.br).    

G - Inovação com Bicicleta
A bicicleta é uma ferramenta acessível e também o meio de transporte 
mais eficiente em distâncias de até 7km, indicada pela OMS como modal 
a ser priorizado durante a pandemia. Para fomentar essa narrativa, o 

A - Contra o Câncer
Acontece neste sábado (21), o McDia Feliz, quando a renda gerada 
com a venda de sanduíches Big Mac nos restaurantes McDonald’s de 
todo Brasil é destinada para iniciativas voltadas à luta contra o câncer 
infantojuvenil, lideradas pelo Instituto Ronald McDonald, e para diversos 
projetos com foco na educação de crianças e adolescentes apoiados pelo 
Instituto Ayrton Senna. Para contribuir com essas duas importantes 
causas, basta pedir um Big Mac por qualquer canal de venda do Mc-
Donald’s, durante todo o sábado. A rede orienta a utilizar os modelos 
com menor contato, como o Drive-Thru e Delivery, incluindo compras 
pelo app próprio da marca ou dos parceiros iFood, Rappi e Uber Eats, 
em São Paulo e Rio. O evento é consolidado como uma das maiores 
campanhas para angariação de fundos em prol de causas relacionadas 
a crianças e jovens no Brasil. 

B - Sinalização Digital
A Samsung Electronics está convidando clientes, parceiros e fãs de sua 
linha de produtos profissionais para explorar todas as soluções e inovações 
em sinalização digital criadas pela marca e que ajudam tantas empresas a 
alcançar seu pleno potencial, aumentando sua produtividade. A plataforma 
digital Visual Experience Showcase apresenta as mais recentes criações 
do negócio de monitores profissionais, destacando a solução ideal para 
os mais variados tipos de empresas e  setores. A experiência permite 
que os visitantes visualizem e aprendam mais sobre várias soluções em 
diferentes zonas virtuais. Para participar da experiência, visite: (https://
displaysolutions.samsung.com/showcase/virtual-experience/samsung-vx).

C - Finanças para Empreendedoras
Com intuito de capacitar empreendedoras, o Facebook, por meio de 
seu programa ‘Ela Faz História’, e em parceria com a Aliança Empre-
endedora, oferece capacitação em Educação Financeira dedicada a 
fomentar a participação das mulheres na economia digital. A expectativa 
é atender 50 mil mulheres em todo o território nacional. Mudar a vida 
de uma empreendedora hoje é melhorar a realidade do país a longo 
prazo. Os módulos do programa incluem temas como metas financeiras, 
precificação, plano de negócios, planejamento financeiro, estratégias de 
negócios, tecnologia aplicada a finanças. A inscrição e mais informações 
pode ser feita na plataforma Tamo Junto no link: (www.tamojunto.org.
br/elafazhistoria).

D - Acelerarando Agrotechs
O CVCIB – Alternative Assets Venture Capital e Private Equity, e sua 
controlada UISA, empresa do setor sucroenergético que produz bioener-

Bike-a-thon surge como uma maratona de inovação social para apoiar 
ideias, negócios, projetos e outros formatos que, através da bike, co-
laborem para o fortalecimento de territórios de baixa renda do Brasil 
durante  e após a pandemia. Buscamos ideias que pretendam melhorar 
as condições de vida, fortalecer economias locais, promover a mobilidade 
segura e a reativação dos espaços públicos nos territórios em que estão 
inseridas. As cinco ideias vencedoras receberão um prêmio no valor de 
R$ 5 mil/cada para serem desenvolvidas. Mais informações e inscrições: 
(https://www.aromeiazero.org.br/bike-a-thon). 

H - Transações Internacionais
Os clientes da Western Union no Brasil estão convidados a aproveitar 
uma oferta especial desta Black Friday. Até o próximo dia 27, a empresa 
isentará de todas as taxas para transferências de dinheiro, realizadas de 
maneira digital do Brasil à rede global da Western Union, para contas 
bancárias em até 50 países. Para serem elegíveis, os clientes devem origi-
nar suas transferências de dinheiro em um canal digital e pagar por meio 
de uma conta bancária. De acordo com o Banco Central, entre janeiro e 
setembro de 2020, mais de US$ 1 bilhão de dólares foi enviado do Brasil 
para outros países. Os principais destinos são Estados Unidos, Portugal, 
Bolívia e países europeus, incluindo Reino Unido, Espanha, Alemanha, 
Itália e França. Para mais informações, visite (www.westernunion.com). 

I - Desenvolvimento de Jogos
Dentro da programação do evento internacional “UNIDAS: Mulheres em 
Diálogos”, que objetiva o desenvolvimento de pensamentos e ações que 
fortaleçam a continuada luta pela igualdade de gêneros, serão oferecidos 
Workshops de Desenvolvimento de Jogos, com vagas abertas a mulheres 
interessadas em adentrar este universo tecnológico. Quatro cursos vão 
ser realizados nos próximos dias 23 e 24.  No primeiro dia, às 15h, de 
“Game Design: Princípios Básicos para Criação de um Jogo – da teoria 
à prática”, ministrado por Rafaella Moraes; depois, às 17h, “Programa-
ção para Games: Primeiros Passos na Unreal”, com Alice Abreu. Já no 
segundo dia, as turmas são de “Criação e Design de Personagens para 
Games”, com Tata Ribeiro, às 15h; e “De onde vêm as Ideias? Um passeio 
teórico-prático para começar a criar suas próprias histórias”, com Ana 
Antar, às 17h. Inscrições pelo link (https://bit.ly/workshops-unidas).

J - Aceleração de Startups
VTEX, a primeira e única plataforma de e-commerce-marketplace-OMS 
totalmente integrada do mundo, anuncia seus novos programas de 
aceleração para startups e profissionais, Accelerator e Incubator, vol-
tados para o desenvolvimento dos mercados globais de e-commerce, 
com ênfase na colaboração. O Incubator Program tem duração de seis 
meses e está aberto para startups que já atuam há um semestre e que 
possuam um plano de negócios ou um Produto Viável Mínimo de sua 
solução inovadora. Já o Accelerator Program, com duração de 4 meses, 
é voltado a startups com seis a doze meses de fundação e que já tenham 
materializado suas ideias em um MVP ou em uma primeira versão da 
solução. Três startups serão selecionadas para participar de cada um dos 
programas, cujas atividades começarão em 21 de dezembro. Inscrições: 
(https://vtex.com/us-en/accelerator/).

Filho, agora é sua vez

De acordo com o 
jargão policial, 
aviãozinho é o garoto 
que recebe a droga do 
chefe, leva-a ao cliente

Em seguida, recebe o 
pagamento pela venda 
do produto, e depois, 

retorna ao ponto de origem 
para prestar conta do tra-
balho feito. Com que idade 
esses garotos começam a 
trabalhar? Com 10 anos mais 
ou menos. 

A partir dessa idade eles 
aprendem disciplina, ordem, 
eficiência, determinação e 
resiliência. São treinados a 
seguir regras e vencer obs-
táculos, barreiras, desafios. 
Os que demonstram maior 
capacidade de liderança são 
treinados em técnicas de 
guerrilha, como expandir 
seu território e conquistar 
mercado. 

Esse processo de forma-
ção de jovens da periferia, 
infelizmente vítimas do trá-
fico de drogas, me trouxe à 
memória uma experiência 
muito semelhante que vivi. 
Com 12 anos de idade, eu 
acompanhava meu pai em 
viagens de caminhão pelo 
interior do estado do Paraná. 

Em determinados pontos, 
ele parava o caminhão em 
frente a uma mercearia e 
dizia: “Filho, agora é sua 
vez. Entre na loja, fale com 
o dono, verifique qual merca-
doria ele precisa, venha pe-
gar o produto no caminhão, 
entregue-o ao cliente, cobre 
a fatura e traga o dinheiro 
para mim”.

Hoje agradeço a meu pai 
por sua iniciativa, disposição 
e boa vontade. Sem saber, 
ele estava treinando seu 
“aviãozinho” a não ter medo 

das pessoas, a enfrentar o 
desconhecido, a desenvol-
ver confiança e autoestima. 
Aquelas experiências que 
na época apenas pareciam 
uma grande aventura, me 
ajudaram a me relacionar 
com as pessoas, vender, de-
sejar vender, vender cada vez 
mais. E no final comemorar os 
resultados alcançados. 

Acho que todos nós co-
nhecemos garotos da classe 
média que não querem fazer 
nada, ficam em casa jogando 
vídeo game o dia todo etc. 
Vivem a lei do menor esforço. 
Bem intencionados, alguns 
pais tentam proteger exces-
sivamente os filhos. Porém, 
sem perceber, estão tirando 
deles uma oportunidade de 
crescimento que poderia 
torná-los mais fortes e resi-
lientes diante da realidade 
da vida. 

O grande desafio dos pais é 
auxiliar seus filhos a desen-
volver as habilidades que o 
farão um profissional bem-
sucedido no futuro. Para isso, 
quanto mais cedo dermos 
responsabilidades ao jovem, 
melhor preparado ele estará. 

Ao darmos, consciente-
mente, oportunidade de 
escolha, decisão e autono-
mia aos filhos, eles terão a 
chance de cumprir pequenas 
tarefas, por vezes errarão, 
terão a chance de consertar 
o próprio erro, e, finalmente, 
acertar. 

Assim, com disciplina e de-
terminação, vamos treiná-los 
não para que se tornem um 
“aviãozinho”, mas sim para 
que sejam um verdadeiro 
“avião” em seus futuros pro-
fissionais.

(*) - É empreendedor social, 
professor, escritor e fundador do 

projeto social Brasil do Bem.

Carlos Wizard Martins (*)

Após a alta de setembro (7,26%), o leite regis-
trou deflação de quase 1% em outubro. O dado 
vem do Índice de Preços dos Supermercados 
(IPS), calculado pela APAS/FIPE e aponta, em 
termos gerais, uma inflação de 2,3% no mês. 
Outros itens que acompanharam o leite na queda 
mensal foi a cebola (-7,38%) e abóbora (-4%).

Entre os principais motivos para o cenário 
atual está o dólar alto, que impacta diretamente 
produtos como óleo e carne por meio do valor da 
ração dos animais – uma vez que representam 
entre 70 e 80% do custo de produção dos animais.

“O valor do milho, um dos principais insumos 
da ração dos animais, atingiu sua maior cotação 
de 2020 nos últimos dois meses. Isso faz com 
que os pecuaristas ajustem os preços para 
conter a perda de margem, impactando, por 
fim, o consumidor”, destaca o presidente da 
Associação Paulista de Supermercados (APAS), 
Ronaldo dos Santos.

Em outubro, a carne de aves subiu 9,16% 
(segundo maior valor mensal para a proteína, 
perdendo apenas para 2018 durante a greve dos 
caminhoneiros, quando chegou a 21%). Já nos 
suínos, o índice foi de 8,44%. Ambas as catego-
rias devem refletir nos cortes sazonais, como 
tender e peru, para o final de ano. O impacto 
pode ser conferido também na proteína bovina, 
com acréscimo de 5,38%. Entre os cortes que 

Pedidos de falência 
avançaram 18,4% 
em outubro

Os pedidos de falência avança-
ram 18,4% em outubro, na com-
paração com setembro, segundo 
dados com abrangência nacional 
da Boa Vista. Mantida a base de 
comparação, os pedidos de recu-
peração judicial e as recuperações 
judiciais deferidas aumentaram 
52,3% e 45,3%, respectivamente. 
No mesmo sentido, as falências 
decretadas também cresceram 
45,3% na variação mensal. Na 
análise acumulada em 12 meses, 
os pedidos de recuperação judicial 
apresentaram alta de 17,2%, assim 
como as recuperações judiciais 
deferidas (14,9%). Já os pedidos 
de falência subiram 8,3%, enquanto 
as falências decretadas recuaram 
2,9%, mantida a base de compara-
ção. Após três meses de queda, os 
pedidos de falência voltaram a cres-
cer em outubro, contribuindo para 
o fim do ritmo de desaceleração que 
o indicador vinha apresentando na 
análise acumulada em 12 meses. O 
aumento observado nas falências 
decretadas após dois meses de 
queda também indica uma piora 
nos indicadores de solvência das 
empresas neste último mês. Fonte: 
boavistaservicos.com.

Confirmada a previsão 
da CNC, haverá um 
aumento de 6% em 

relação a 2019 (R$ 3,67 
bilhões) – descontada a 
inflação, o crescimento real 
das vendas, em comparação 
com igual período do ano 
passado, deverá ser de 1,8%.

O avanço do comércio ele-
trônico desde o início da pan-
demia do novo Coronavírus é 
apontado pela Confederação 
como determinante para que 
a Black Friday seja a primeira 
data do varejo a registrar 
crescimento real neste ano. 
“Em 2020, mais do que em 
qualquer outra edição, a 
Black Friday deverá expor 
a diferença de desempenho 
entre as lojas físicas e as lojas 
online”, afirma o presidente 
da CNC, José Roberto Ta-
dros, ressaltando a facilidade 
de comparação de preços 
online em uma data come-
morativa caracterizada pelo 
forte apelo às promoções.

A Black Friday deverá expor a diferença de desempenho entre as 
lojas físicas e as lojas online.
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E-commerce deve fazer com que Black 
Friday tenha faturamento recorde

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Black Friday de 2020 deverá movimentar 
R$ 3,74 bilhões e alcançar o maior faturamento desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo 
nacional, em 2010

lhão. Em seguida, deverão 
sobressair os volumes de 
receita gerados pelos seg-
mentos de hipermercados 
e supermercados (R$ 916,9 
milhões) e de móveis e 
eletrodomésticos (R$ 853,4 
milhões).

Assim como no ano passa-
do, a CNC traz uma projeção 
dos itens que apresentam 
maior potencial de descon-
tos efetivos durante a Black 
Friday. De acordo com o 
estudo da Confederação, os 
produtos com mais chances 
de desconto efetivo são, 
em ordem decrescente: 
consoles de videogame; 
notebooks; games para PC; 
calças masculinas; e aspi-
radores de pó. “Por outro 
lado, as chances de des-
conto efetivo em bicicletas 
e colchões, por exemplo, 
são mais reduzidas”, aponta 
Fabio Bentes, economista 
da CNC responsável pelo 
estudo (Gecom/CNC).

A CNC projeta avanço real 
de 61,4% nas vendas exclusi-
vamente online, em relação 
à Black Friday de 2019. 
Já as lojas físicas deverão 
apresentar avanço de apenas 
1,1%, em comparação com o 
ano passado. Segundo dados 
da Receita Federal, de março 
a setembro o faturamento 
real do e-commerce cresceu 

45%, em comparação com 
igual período de 2019, e a 
quantidade de pedidos mais 
que dobrou (+110%).

O segmento de eletroele-
trônicos e utilidades domés-
ticas deverá ser o principal 
destaque entre os ramos 
que já aderiram à data, com 
previsão de movimentação 
financeira de R$ 1,022 bi-

Preços do milho e da soja impactaram 
a carne e o óleo em outubro

O atual índice de preços acumulado do ano 
é de 10,78% - o maior índice registrado no 

período foi em 2015 com 11,33%.

ac
ie

g.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

registraram inflações estão a picanha (11,16%), 
patinho (8,67%) e contrafilé (7,16%). 

O atual índice de preços acumulado do ano é 
de 10,78% - o maior índice registrado no período 
foi em 2015 com 11,33% - e a projeção da APAS 
é que não deve haver deflação nos próximos dois 
meses de 2020. Os produtos in natura tiveram 
um aumento de 5,73% em outubro. As frutas 
registraram 6,02%, os legumes, 9,86% e os tu-
bérculos, 7,79%. Entre os produtos, os maiores 
aumentos vieram da berinjela (33,34%), vagem 
(29,2%), batata (22,57%), mamão (18,91%) e 
tomate (16,40%). Os motivos envolvem fatores 
climáticos (AI/APAS). 

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

FATO RELEVANTE
O Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”), em atendimento a Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 358/02, informa aos 
seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, junto ao Banco Inter S.A. (“Inter”) e aos Srs. Rodrigo 
Luiz Machado Teixeira, Roberto dos Santos Masotti, Henrique Fernando Lucas e Adriano Alimena Del Grande (em con-
junto, “Sócios Pessoas Físicas”), com a interveniência e anuência da Bmg Granito Soluções em Pagamento S.A. (“Bmg 
Granito”), um memorando de entendimentos vinculante, a fi m de acordar as premissas para a a aquisição, pelo Bmg, de 
6,81% do capital social da Bmg Granito detido pelos Sócios Pessoas Físicas, pelo preço de aquisição total de, aproxima-
damente,  R$7,5 milhões, conjuntamente com a subscrição, pelo Inter, de ações ordinárias de emissão da Bmg Granito, 
pelo preço de emissão total de, aproximadamente, R$90 milhões (em conjunto, “Operação”). Como resultado da Ope-
ração, Bmg e Inter passarão a ser proprietários, cada um, de 45% das ações da Bmg Granito e os Sócios Pessoas Físicas, 
em conjunto, serão proprietários dos 10% remanescentes das ações. A Bmg Granito é uma adquirente com diferenciais 
tecnológicos voltados para meios eletrônicos de pagamento. A Operação visa ampliar a oferta de produtos com a cria-
ção de produtos de captura não presente e tem potencial para alavancar as vendas no banco digital do Bmg. Dessa for-
ma, o Bmg entende que a operação está alinhada com a visão de crescimento e rentabilização do Bmg e da Bmg Gra-
nito. No âmbito da Operação, serão negociados, entre outros documentos, (i) o contrato de  subscrição de ações de emis-
são da  Bmg Granito; (ii) a alteração ao estatuto social da  Bmg Granito; (iii) o aditamento ao acordo de acionistas da 
Bmg Granito; e (iv) o acordo operacional a ser fi rmado entre Bmg Granito, Bmg e Inter (“Documentos Defi nitivos”). A 
efetiva conclusão da Operação estará sujeita a determinadas condições suspensivas usuais a esse tipo de transação, in-
cluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil - BACEN e Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

São Paulo, 17 de novembro de 2020.
MARCO ANTONIO ANTUNES

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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Black Friday: no ‘Natal 
dos golpistas’ o melhor 

negócio é desconfiar sempre

Mais uma Black Friday 
se aproxima e a previsão 
é de crescimento 
no faturamento das 
empresas, principalmente 
nas vendas online

A data acaba movimen-
tando milhares de con-
sumidores ávidos por 

descontos e ofertas, tornan-
do-se um prato cheio para os 
cibercriminosos. Por conta do 
altíssimo número de vítimas, não 
é à toa que já andam chamando 
a Black Friday de ‘Natal dos gol-
pistas’ - é uníssono entre todos no 
mercado de que é a data campeã 
de fraudes no Brasil. Nenhum 
outro dia do ano há o registro de 
tantas ocorrências. 

O imediatismo de muitas pro-
moções faz com que milhares 
pessoas se descuidem na hora 
de fechar um negócio. Existe até 
um certo sentimento de angústia, 
pois algumas delas esperaram o 
ano inteiro até esse momento. 
Consumidores ficam sempre 
mais suscetíveis a assumir riscos 
e tomar decisões, sem levar em 
consideração conceitos básicos 
de segurança, até porque elas 
têm apenas um dia - em algumas 
ocasiões apenas algumas horas 
- para comprar. O grande jurista 
Rui Barbosa disse certa vez que 
“a pressa é inimiga da perfeição”. 

Essa frase funciona perfeita-
mente nesse contexto, já que 
uma simples consulta no Google 
pode ajudar na proteção dos 
consumidores. Umas das princi-
pais premissas sobre golpes na 
internet, que é a de desconfiar de 
condições e preços muito baixos, 
fica prejudicada. Soma-se a isso 
a impulsividade e o baixo conhe-
cimento de Segurança Digital 
da população brasileira e, voilá, 
temos um verdadeiro mercado, 
que registra crescimento de mais 
de dois dígitos, a ser explorado 
pelos criminosos. 

Esses, por sua vez, têm aper-
feiçoado cada vez mais os golpes. 
Como por exemplo o phishing, 
uma das técnicas mais comuns, 
em que o fraudador simula um 
ambiente, que na maioria das 
vezes são sites de grandes lojas, 
que hoje em dia já vem com check-
outs cada vez mais elaborados e 
desenvolvidos. No impulso de se 
dar bem e aproveitar um grande 
desconto, o consumidor coloca 
seus dados pessoais e cartão de 
crédito no site falso. 

A partir daí, os bandidos podem 

vazar ou comercializar esses da-
dos, fazer compras em nome da 
vítima, além, claro, de embolsar 
o valor pago em um produto 
que nunca será entregue. Vale a 
atenção de que o mesmo modus 
operandi pode ocorrer em aplica-
tivos - lembra-se do que eu falei 
sobre o aumento da sofisticação 
nos golpes? 

Mas como evitar cair em golpes 
na Black Friday? 

Ao receber uma oferta, por mais 
tentadora que pareça, deve-se ter 
calma e paciência para analisar 
todas as variáveis possíveis. Via de 
regra, um dos principais caminhos 
para garantir a confiabilidade em 
um marketplace, é sempre acessar 
endereços oficiais, que costumam 
trazer o nome do estabelecimento 
seguido de (.com.br). Certifique-
se de que está, realmente, no web-
site do e-commerce, se desconfiar 
de algo, tente o contato com a 
central de atendimento ao cliente 
da empresa, quando houver. 

Também, sempre destaco a 
utilização de plataformas como 
a Black ou Fraude, criada pela 
Reduza, uma startup de redução 
de preços, onde é possível copiar 
um link para identificar golpes 
e promoções falsas. Outra dica 
importante é sempre buscar e 
checar informações como CNPJ, 
endereço, razão social e até telefo-
ne. A legislação brasileira garante 
aos clientes acesso aos dados de 
lojas online, que sempre devem 
constar de forma visível, no rodapé 
ou em uma seção específica do 
site oficial. Caso tais informações 
não estejam presentes, desconfie. 

Se tiver, ainda vale checar se o 
CNPJ consta no site da Receita. 
Pesquisar em sites de reclamações 
e redes sociais também ajudam a 
filtrar. Mas engana-se quem acha 
que apenas consumidores são 
lesados nessa época. O varejista 
também precisa ficar atento já que 
o prejuízo de uma compra feita 
com cartão clonado no e-com-
merce fica com o lojista virtual. É 
preciso se certificar de que está 
trabalhando com uma ferramenta 
de antifraude confiável para barrar 
compras fraudulentas. 

Por conta do alto investimento 
na criação de uma área e de uma 
equipe de Segurança Digital, a dica 
aqui é buscar um fornecedor es-
pecializado. O investimento nesse 
tipo de ação é infinitamente menor 
do que o prejuízo que um crimi-
noso cibernético pode ocasionar.

(*) - É diretor de inteligência cibernética 
do Grupo New Space.

Thiago Bordini (*)
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Tecnologias e Tendências da Produção 
no Agronegócio

EDUARDO 
GOERL

CEO – Arpac

AMIR 
SZUSTER

VP of Sales – 
Agritask

CLÁUDIO 
IORIO

Diretor Food 
Safety – BRG
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O mercado há muito 
tempo pedia por 
soluções e, por isso, 

a CH Master Data acaba de 
lançar a Lista de Fornece-
dores em comunidade.

Periodicamente, os clien-
tes enviam para a CH 
Master Data quais foram 
os últimos fornecedores 
de cada item adquirido 
nos últimos meses. Esses 
fornecedores são consoli-
dados no Código Comum 
CH e ficam disponíveis para 
todas as empresas usuárias 
do portal WEBFORMAT, fa-
cilitando a busca de novos 
fornecedores.

“É um verdadeiro hub 
de informações de em-
presas fornecedoras. 
Além das descrições pa-
dronizadas e completas, 
fabricantes alternativos, 
a rede de clientes da CH 
Master Data encontra 
dados completos de for-

A rede de clientes encontra dados completos de fornecedores.
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Lista de fornecedores compartilhada 
facilita compras automáticas

Com milhares de itens a comprar, grandes empresas possuem um enorme desafio para gerenciar o 
processo de busca de fornecedores para a compra de itens MRO (manutenção, reparo e operação)

presas passem dispor de 
um comprador automáti-
co dos itens. O objetivo 
é que as informações 
integrem com qualquer 
SRM ou e-procuremet 
de mercado, entregando 
informações antes da 
cotação e absorvendo 
informação após a defini-
ção do ganhador, assim, 
através do machine lear-
ning, as compras ficarão 
mais ágeis e assertivas a 
cada dia. 

A API também permite 
que a empresa coloque 
alguns parâmetros como 
buscar fornecedores so-
mente de determinada 
região ou listar primeiro os 
fornecedores já homologa-
dos. O próximo passo será 
obter os preços e a avalia-
ção dos fornecedores pela 
rede dos participantes. 
Mais informações: (https://
chmasterdata.com.br/).

necedores. O próximo 
passo será capturar os 
preços para que os clien-
tes participantes tenham 
uma referência em suas 
negociações”, conta Die-
go Duarte, head de Novos 
Produtos da CH. 

“Agora, por meio de um 
API (Interface de Progra-
mação de Aplicação), tudo 
fica disponível na platafor-
ma através do acesso pelo 

código do próprio cliente”, 
explica. 

A empresa já conta com 
um Data base com mais de 
3 milhões de itens padroni-
zados e 50 mil fornecedo-
res. A cotação automática 
através da associação da 
base de fornecedores aos 
códigos das empresas é o 
primeiro passo. 

A API da CH Master 
Data já permite que em-

A citricultura continua 
sendo uma das principais 
culturas geradoras de em-
pregos no país. De acordo 
com dados do Caged, com-
pilados pela Associação Na-
cional dos Exportadores de 
Sucos Cítricos (CitrusBR), 
de julho a setembro, perí-
odo que marca o primeiro 
trimestre do ano safra 
2020/2021, o setor gerou 
um total de 10.554 postos 
de trabalhos. 

Apesar do valor represen-
tar uma redução de 14% 
em relação às 12.339 vagas 
geradas no mesmo período 
da safra anterior, os pomares de laranja 
mostram uma participação importan-
te no total de vagas criadas no país, 
respondendo por 8,89% do total de 
admissões feitas pela agricultura em 
todo o Brasil, que soma 118.716 vagas.

A diminuição aconteceu por causa 
da bienalidade da safra, que nesta 

Como a citricultura gera emprego e renda
participação importante 
do setor na geração de 
empregos”, analisa o dire-
tor-executivo da CitrusBR, 
Ibiapaba Netto. Do total das 
vagas criadas pela citricul-
tura, 86% estão no Estado 
de São Paulo, com um total 
de 9.163 admissões. 

Isso significa que do total 
de 63.547 vagas criadas 
pela agricultura paulista 
entre julho a setembro de 
2020, a produção de laranja 
foi responsável por 14,42%. 
De janeiro a setembro deste 
ano, a citricultura já soma 
31.584 admissões.  “O fato 

é que a citricultura, todos os anos, 
colabora com cerca 40 mil vagas ao 
longo do ano, com todas as proteções 
legais aos trabalhadores em regiões 
que são carentes de vagas formais, 
o que gera renda e desenvolvimento 
para o interior de São Paulo”, explica 
Netto. Fonte: (AI/CitrusBR).

A colheita da citricultura é extremamente 
demandante de mão de obra.
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temporada tem uma produção cerca 
de 26% menor em comparação ao 
período passado. 

“A colheita da citricultura é ex-
tremamente demandante de mão 
de obra. Uma colheita menor, acaba 
necessitando de menos pessoas. Mas 
ainda assim, podemos observar uma 



Um mundo melhor 
depende de nós

A nave Terra vem 
sendo maltratada. 
Falta consideração 
para com a natureza e 
com as pessoas

Estamos enfrentando 
as consequências do 
aumento das chama-

das “catástrofes naturais”. 
As universidades devem ir 
além do que formar um bom 
profissional ou doutrinar 
ideologias; precisam formar 
um ser humano capacitado a 
melhorar as condições gerais 
de vida no planeta tendo 
em vista o progresso real e 
respeito à natureza.

Cada dia que passa, mais 
pessoas revelam sua falta 
de humanidade mostrando 
sua cobiça por riqueza e 
poder, e o desejo de dominar 
o planeta que lhes foi con-
fiado por um curto período 
para que, vivenciando, se 
desenvolvessem para o bem. 
A instabilidade progride. A 
sinergia é a coesão, o esforço 
conjunto num bom objetivo. 
Infelizmente, em vez de 
objetivos enobrecedores, a 
sinergia tem sido usada mais 
quando se trata de derrubar 
um estranho no ninho. Falta 
o alvo comum de aprimora-
mento da espécie humana.

Nos anos 1960, a vida 
era mais tranquila, menos 
atribulada, mais leve. As 
pessoas se divertiam com 
pequenos prazeres na ilusão 
da falsa felicidade divulgada 
por todos os meios. Também 
havia outro lado, o da frieza e 
indiferença com a vida, mas 
não tão pronunciado como 
hoje. No bar, no restaurante, 
no aeroporto, as pessoas 
desfrutavam do tempo que 
parecia infinito. Uma bebida, 
uma pizza, um frango alho e 
óleo, tudo era festa para falar 
sobre qualquer coisa, contar 
piadas. Os humanos se dei-
xavam distrair facilmente.

A realidade áspera e severa 
tem sido ocultada e as pesso-
as, desviadas do saber sobre 
o real significado da vida e 
suas leis. Em 1969, Roselis 
von Sass lançou “O livro do 
Juízo Final”, anunciando que 
os anos de graça estavam 
chegando ao seu fim. Aos 
poucos, cada pessoa vai per-
cebendo que o tempo está se 
esgotando, que a realidade 
é brutal e que não dá mais 
para disfarçar, pois chegou 
a época da grande colheita 
do bem.

O futuro melhor requer a 
formação de uma geração 
forte, bem preparada para 
a vida, com bom senso e 
raciocínio lúcido. A fase 
fundamental é a de zero a 
seis anos quando se formam 
os fundamentos cerebrais. 
As crianças devem, desde 

cedo, entender que sem 
educação e bom preparo não 
conseguirão progredir na 
direção de seres humanos de 
valor, espiritualmente fortes 
e responsáveis, benéficos a si 
mesmos e ao planeta. 

A geração que agora galga 
a adolescência e a anterior 
a ela, não se sentindo moti-
vadas para estudar, avançar 
e progredir, se entregam ao 
prazer imediato e à revolta, 
pois não veem perspectivas. 
A falta de bom preparo é 
cada vez maior, o que favo-
rece o desperdício de mais 
uma geração e isso já está 
acarretando a fragilização 
e estagnação do Brasil. Os 
jovens precisam conhecer 
a trajetória espiritual da 
humanidade para saber o 
estágio em que nos encon-
tramos, pois a base para 
fortalecê-los e ao país está 
no bom preparo para a vida. 

O Brasil e o mundo se 
defrontam com crises fun-
damentais. Não bastam 
paliativos no combate à 
miséria; faltam projetos de 
humanização da vida. O ho-
mem nasce pedra bruta com 
essência preciosa que preci-
sa ser despertada e polida 
para brilhar, o que se alcança 
com o fortalecimento da 
espiritualidade. Mais do que 
nunca os estímulos se diri-
gem para sórdidas baixarias 
que obscurecem a essência 
humana. Não há gratidão 
pelo dom da vida, prolifera 
o descontentamento.

A época é de guerras 
- econômica, das comu-
nicações, das religiões - e 
há os que chamam isso de 
era da pós-verdade, isto é, 
das fakes news inventadas 
com segundas intenções e 
dos tumultos. Conhecereis 
a Luz da Verdade e ela vos 
libertará. Uma nova ética 
deverá ser alcançada: a 
ética espiritualista com o 
reconhecimento das res-
ponsabilidades individuais 
perante a vida e os demais 
seres humanos. A vida é uma 
grande travessia para a Luz. 
É preciso força de vontade 
para seguir em frente.

A grande fraqueza das 
almas humanas, habilmente 
aproveitadas pelas trevas, 
está na comodidade e indo-
lência de seu espírito que 
se deixa levar pelo caminho 
largo e cômodo, em vez de 
desenvolver o necessário 
esforço espiritual, pondo-se 
em movimento para a com-
preensão do significado da 
vida e suas leis, e progredir.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: bicdutra@
library.com.br; Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Edital de Intimação prazo de 20 dias. Processo Nº 0002116-46.2020.8.26.0529 A MM. Juíza de 
Direito da 1ªVara Judicial, do Foro de Santana de Parnaíba, Estado de SP, Dra. Natália Assis 
Mascarenhas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Global Laticínios Ltda, CNPJ 14.021.396/0001-68, 
com endereço à Rua Vitoria, 57, Jardim Santa Marta (fazendinha), CEP 06529-200, Santana de 
Parnaiba-SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.. 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$ 37.932,37 (planilha de fls. 26/28), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523 e parágrafos). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação prazo de 30 dias. Processo Nº1000247-79.2017.8.26.0547. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme de Paula 
Nascente Nunes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Aldo Borges Júnior, qualificação ignorada, com 
CPF191.653.728-67,residente e docimiliado na Rua Carlos Augusto Monteiro de Barros, nº 2051- 
bairro Belém, Cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP, que neste Juízo tramita a ação de Monitó 
ria movida por Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, com CNPJ 04.088.208/0001-65, com 
endereço na Rua Minas Bogasian, nº 253-Osasco/SP, objetivando o seguinte: "Receb. da quantia 
de R$ 9.863,03 referente a fatura de nº229272906, com com venc. em 25/04/2016, e fatura de nº 
225524529, com venc. em 28/03/2016, vencidas e não pagas. Considerando que o req. encontra-se 
em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação 
proposta ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo de 
trinta (30) dias do presente Edital, para efetuar o pagamento da quantia reclamada, bem como 
honorários advocatícios de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa ou oferecer embargos. 
Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc.1001079-20.2019.8.26.0070. A Dr. Maria Esther Chaves   
Gomes, Juíza de direito da 2ªVC do Foro de Batatais/SP. Faz Saber a  Jucilene da Silva Salgado 
Rosa–ME, CNPJ Nº 18.185.318/0001-50 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por  
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$  29.093,60 Referente a fatura de nº 171355634, com vencimento em 26/12/2014,  Fatura de nº 
174756603, com vencimento em 26/01/2015, , 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.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Edital de Intimação com o prazo de 20 dias, expedido no 
processo de nº 0046660-48.2020.8.26.0100, na ação de Cumprimento de Sentença ao qual Daniel 
Ordini Paixão (CPF, 264.342.038-10) e Eduardo Ordini Paixão (CPF, 337.633.988-05) movem em 
face de Leiva Firmino de Andrade (CPF,059.157.838-72). O MM. Juiz de Direito da 30ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., 
Faz  Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente 
a: Leiva Firmino de Andrade (CPF,059.157.838-72) e como não é encontrado, expediu-se o 
presente edital com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e afixado na forma da Lei . Por 
meio do qual fica Intimado ao cumprimento da sentença (20/10/2020) e nos termos seguintes: 
INTIMO o devedor por edital, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado por 
edital (05/2016), na forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento, 
a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. prazo este a 
fluir após o prazo do presente edital acima, sendo o valor do débito de R$ 257.250,00 (Duzentos e 
cinqüenta e sete mil e duzentos e cinqüenta reais desde 05/08/2008), e ciente de que, nos termos 
da decisão findo o prazo de 15 (quinze) dias fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor expedição de mandado de 
penhora e avaliação (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 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da Lei 

Engepack Embalagens São Paulo S/A
CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8

Certidão de Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Engepack Embalagens São Paulo S.A., 
realizada em 30 de outubro de 2020

1. Data, Hora e Local da Reunião: No dia 30 de outubro de 2020, às 08:00 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Rodovia Vice - Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 4.389, R2, Jardim Santa 
Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13.213-086. 2. Publicações: 
Edital de Convocação dispensado, de acordo com o artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Presenças: 
Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das 
assinaturas. 4. Mesa: Sr. Lucio José Santos Junior, como Presidente e Sr. Rui Flávio Alves Barreto, 
como Secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a destinação de parte da reserva de incentivo 
fiscal aos acionistas; (ii) O que ocorrer; 6. Deliberações: A matéria da Ordem do Dia foi colocada 
em votação, tendo os acionistas presentes, detentores da totalidade das ações com direito a voto, 
tomado, por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da Ata a que se refere 
as Assembleias em forma de sumário, tal como autorizado pelo artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 
6.2. Aprovar, nos termos da proposta da administração da Companhia, a destinação, aos acionistas, 
de parcela da reserva de incentivo fiscal constituída com base em resultados de exercícios anteriores, 
na forma da lei, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo o valor a ser pago por 
ação ordinária equivalente a R$ 6,9557024. Os valores ora declarados serão pagos integralmente aos 
acionistas até 31 de dezembro de 2020. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e 
lida a presente certidão que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. 8. Assinaturas: Lucio 
José Santos Junior - Presidente; Rui Flávio Alves Barreto - Secretário; Acionistas: Pin Petroquímica S.A. 
e Participações Industriais do Nordeste S.A., representadas na forma dos respectivos atos constitutivos. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí, SP, 30 de outubro de 2020. Rui Flávio 
Alves Barreto - Secretário. Registrado na JUCESP sob nº 486.485/20-1, em sessão de 16/11/2020.

Hotel Majestic S/A
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23/09/2020
Local, Hora e Data: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, Águas de Lindóia/SP, às 11hs do dia 
23/09/2020. Presença: Conforme assinaturas lançadas no Livro “Presença de Acionistas”. Convocação: Edital de 
convocação publicado no DOESP e Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 05/09/2020 a 08/09/2020, 09/09/2020 
e 10/09/2020, conforme dispõe os artigos 124 e 133 da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). Composição da Mesa: 
Presidente: Sidnei Turczyn; Secretário: Marcos Rolim Fernandes Fontes. Ordem do Dia: Instalação do Conselho 
Fiscal e eleição de seus membros. Deliberações: foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal que, na forma 
do artigo 13º do Estatuto Social, será composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes e funcionará 
durante o corrente exercício social de 2020, até apresentação de seu parecer acerca das contas do presente 
exercício na competente A.G.O. Foram eleitos pelos votos dos acionistas Itaca Administração de Bens Ltda., 
Julio Cesar Bernardi e Edson Bernardi Junior que, em conjunto, representam 51,81% do capital social, os seguin-
tes membros: (a) Roberto Pitaguari Germanos, brasileiro, solteiro, advogado, CPF/MF nº 150.927.528-23, RG 
21.759.809-2, residente na Rua Livreiro Saraiva 191, Pacaembu/SP, como Conselheiro efetivo e Victor Rogério 
Sbrighi Pimentel, brasileiro, casado, OAB/SP nº 156.696, domiciliado na Rua Dr. Rodrigo Silva, nº 70, conjunto 
152, 15º andar, Centro -SP, como seu suplente. (b) Daniel Gonçalves, brasileiro, casado, advogado, OAB SP n° 
437.847, CPF n° 278.884.778-52, residente a Rua Regente Feijó n° 712, conjunto 64, Centro - CEP 13.013-905, 
Campinas/SP como efetivo e Wagner Barcello Clemente, brasileiro, casado, advogado, OAB SP n° 192.840, CPF 
n° 042.439.798-63, residente a Rua Regente Feijó n° 712, conjunto 64, Centro - CEP, Campinas/SP, como seu 
suplente. Em observância ao artigo 161, §4º, parte final, da LSA, foi realizada votação em separado, da qual não 
participaram os acionistas acima mencionados, tendo sido indicado pelo acionista Edgard José Bernardi, repre-
sentado por seu advogado Dr. William de Oliveira Beserra, OAB/SP 344.369 os seguintes candidatos: (c) Edgar 
Bernardi Righi, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG n° 50.112.285-0, CPF 409.615.628-03, residente na Rua Cassio 
Martins Vilaça, 99, Pacaembu/SP, como efetivo e Sr. João Henrique Pinto de Oliveira, brasileiro, casado, dentista, 
CPF 095.965.863-36, RG 176664394 SSP/SP, domiciliado na Avenida das Nações Unidas, 1033, Centro, Águas 
de Lindoia/SP, como suplente. Os acionistas Itaca Administradora de Bens Ltda, Julio Cesar Bernardi e Edson Ber-
nardi Junior, impugnaram a indicação de Edgar  Bernardi Righi, em razão de o mesmo ser neto do acionista solici-
tante da instalação do Conselho Fiscal e, como reconhecido por ele próprio, jamais ter exercido mandato de conse-
lheiro fiscal ou semelhante, de modo que poderia tender a ser representante do acionista que o indicou e não atuar 
com a independência técnica e funcional exigida pela função. Colocada a questão em discussão e sendo mantida 
a indicação pelo acionista indicante e pelos demais presentes, com exclusão dos impugnantes, restou prejudicada 
a impugnação, para evitar impasse e a impossibilidade de instalação do Conselho, ratificadas, no entanto, pelos 
impugnantes, os termos da impugnação. Assim, ficaram eleitos os indicados acima nomeados. Por unanimidade 
dos presentes, a remuneração dos Conselheiros Fiscais foi fixada em R$ 10.000,00 por mês, para cada conse-
lheiro. Os conselheiros serão investidos no cargo mediante a assinatura do competente termo de posse e demais 
providências cabíveis, e de comum acordo entre si após comunicados da eleição deverão se reunir para organizar 
o funcionamento do Conselho Fiscal em data a ser por eles estabelecidas. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, os trabalhos foram suspensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário à lavratura da presente 
Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário e acionistas presentes. Atestamos que 
a ata é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio. Sidnei Turczyn - Presidente; Marcos Rolim Fernan-
des Fontes - Secretário. JUCESP n° 479.138/20-5 em 13/11/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 069/2020; Objeto: 
Contratação para serviços de confecção de Próteses Dentárias - Entrega das Propostas: 
a partir de 19/11/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
- Data de Abertura das Propostas: 01/12/2020 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Fernando Rizzatti (*)

Com a explosão do e-commerce, 
impulsionado pela pandemia, a 
expectativa de faturamento do 

segmento é de R$ 6,9 bi, um aumento de 
77% em relação ao ano passado, segun-
do a Associação Brasileira do Comércio 
Eletrônico.

E o que o consumidor mais espera nes-
se momento? Basicamente, a resposta 
está na relação entre preço atraente, 
um curtíssimo prazo de entrega e uma 
boa e resumida jornada de compra na 
plataforma de e-commerce. Apesar 
disso, desde o início da pandemia, o 
que muitos consumidores relatam são 
problemas bastante comuns a essas 
plataformas de vendas, como produtos 
indisponíveis no estoque, problemas 
com o pagamento no carrinho de com-
pras, não cumprimento do prazo de 
entrega, entre outros.

A conquista de mais clientes depende 
da capacidade do e-commerce investir 
em marketing e na idealização de uma 
campanha capaz de convencer o cliente 
a ver uma vantagem efetiva naquela 
compra. Desta forma, selecionar os pro-
dutos mais adequados para campanha, 
como esta irá funcionar e, sobretudo, 
planejar corretamente sua veiculação, 
devem ser fatores imprescindíveis para 
se conquistar mais clientes. Portanto, a 
Black Friday é uma grande oportunidade 
de virar esse jogo. Por isso, decidi listar 

A conquista de mais clientes depende 
da capacidade do e-commerce 

investir em marketing.
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Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09/09/2020
Data, Hora e Local: 09/09/2020, às 14:30 horas, por meio de plataforma digital. Presença:
Totalidade dos Acionistas. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário,
Dorival Lourenço da Silva. Deliberações: a) Foi aceito o pedido de renúncia ao cargo de
Diretor Administrativo apresentado pelo Sr. Vinívius Nogueira Carmona; b) As atribuições do
cargo, ora vago, e as responsabilidades pelas áreas de atuação no Banco Central do Brasil
serão acumuladas pelo Diretor de Risco, o Sr. Jamil Hirata Vassão. Acionista presente:
Novo Mundo Holding Financeira S.A. representada por seu Diretor Roberto Amaral de
Almeida. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Dorival Lourenço
da Silva; São Paulo (SP), 09/09/2020. A Ata em seu inteiro teor encontra-se registrada na
JUCESP sob nº 475.372/20-7, em 09/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 06.344.124/0001-70

Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017.
Balanço Patrimonial - ATIVO  2018 2017
Circulante  18.496  18.280
Disponível  15  11 
Clientes  294  -
Dividendos a receber  928  928 
Estoque de terrenos  16.827  17.288 
Partes relacionadas  431  52 
Outros créditos  1  1 
Não circulante 
Permanente  2.920  2.910
Investimentos  2.920  2.910 
  
Total Ativo  21.416  21.190

Balanço Patrimonial - PASSIVO  2018 2017
Circulante  1.009  628
Fornecedores  7  -
Obrigações Fiscais  20  -
Dividendos a pagar  410  410 
Partes relacionadas  312  82 
Outras obrigações  260  136 
Não circulante  1.479  482
Passivo a descoberto de controladas  1.479  482 
Patrimônio líquido  18.928  20.080
Capital social  25.734  25.734 
Prejuízos acumulados  (6.806) (5.654)
Total Passivo e Patrimônio Líquido  21.416  21.190

 Capital Social Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31/12/2016 25.734  (4.192) 21.542 
Prejuízo do exercício - (1.462) (1.462)
Saldos em 31/12/2017 25.734  (5.654) 20.080 
Prejuízo do exercício - (1.152) (1.152)
Saldos em 31/12/2018 25.734 (6.806) 18.928

Demonstração do Resultado 2018 2017
Receita operacional: Receita de venda de lotes  294  -
Deduções da receita bruta  (11) -
Receita operacional líquida  283  -
Custos dos imóveis vendidos  (377) -
Prejuízo bruto  (94) -
(Despesas) receitas operacionais  (1.050) (1.463)
Despesas Gerais e Administrativas  (63) -
Resultado de participações societárias  (987) (1.463)
Resultado não operacional  -  - 
(Despesas) receitas operacionais  1  1
Receitas fi nanceiras  1  1 
Prejuízo antes do IR e da contribuição social  (1.143) (1.462)
Imposto de renda e contribuição social  (9) -
 (9) -
Prejuízo do exercício  (1.152) (1.462)
Prejuízo líquido por ação do capital social no fi m do exercício  (0,04) (0,06)

I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 2018 2017
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  (1.143) (1.462)
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias 987  1.463 
Total dos itens que não afetam o caixa 987  1.463 
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos clientes (294) - 
(Acréscimo) decréscimo nos estoques 461  (21)
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores 7  - 
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas e outros 20  - 
Acréscimo (decréscimo) outros valores a pagar  124  (13)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Diretoria:         Santos de Araújo Fagundes - Diretor Superintendente
Klausner Monteiro - Diretor Superintendente

Claudemir José Corvalan - Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

 2018 2017
Imposto de renda e contribuição social pagos (9) -
Total das variações operacionais que afetam o caixa 309  (34)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais 153 (33)
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos:
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas (379) (52) 
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos  (379) (52)
Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras:
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas 230  82 
Caixa proveniente das atividades fi nanceiras  230  82 
Aumento (Redução) nas Disponibilidades  4  (3)
Disponibilidades no Início do Exercício 11  14 
Disponibilidades no Final do Exercício 15  11

Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 06.344.124/0001-70

Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018.
Balanço Patrimonial - ATIVO 2019 2018
Circulante 18.535 18.496
Disponível 1 15
Clientes - 294
Dividendos a receber 928 928
Estoque de terrenos 16.841 16.827
Partes relacionadas 765 431
Outros créditos - 1
Não circulante
Permanente 2.980 2.920
Investimentos 2.980 2.920

Total Ativo 21.515 21.416

Balanço Patrimonial - PASSIVO 2019 2018
Circulante 1.041 1.009
Fornecedores - 7
Obrigações Fiscais - 20
Dividendos a pagar 410 410
Partes relacionadas 631 312
Outras obrigações - 260
Não circulante 1.767 1.479
Passivo a descoberto de controladas 1.767 1.479
Patrimônio líquido 18.707 18.928
Capital social 25.734 25.734
Prejuízos acumulados (7.027) (6.806)
Total Passivo e Patrimônio Líquido 21.515 21.416

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receita operacional: Receita de venda de lotes - 294
Deduções da receita bruta - (11)
Receita operacional líquida - 283
Custos dos imóveis vendidos - (377)
Prejuízo bruto - (94)
(Despesas) receitas operacionais (228) (1.050)
Despesas Gerais e Administrativas - (63)
Resultado de participações societárias (228) (987)
Resultado Não operacional - -
(Despesas) receitas operacionais 6 1
Receitas fi nanceiras 6 1
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (222) (1.143)
Imposto de renda e contribuição social 1 (9)
 1 (9)
Prejuízo do exercício (221) (1.152)
Prejuízo líquido por ação do capital social no fi m do exercício (0,01) (0,04)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 2019 2018
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social (222) (1.143)
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias 228 987
Total dos itens que não afetam o caixa 228 987
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos clientes 294 (294)
(Acréscimo) decréscimo nos estoques (14) 461
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores (7) 7
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas e outros (20) 20
Acréscimo (decréscimo) outros valores a pagar (259) 124
Imposto de renda e contribuição social pagos 1 (9)

Diretoria:         Santos de Araújo Fagundes - Diretor Superintendente
Klausner Monteiro - Diretor Superintendente

Claudemir José Corvalan - Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7

Demonstração das Mutações
 Capital Social Prejuízos Acumulados  Total
Saldos em 31.12.2017 25.734 (5.654) 20.080
Prejuízo do exercício - (1.152) (1.152)
Saldos em 31.12.2018 25.734 (6.806) 18.928
Prejuízo do exercício - (221) (221)
Saldos em 31.12.2019 25.734 (7.027) 18.707

 2019 2018
Total das variações operacionais que afetam o caixa (5) 309
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais 1 153
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos:
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas (334) (379)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos (334) (379)
Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras:
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas 319 230
Caixa proveniente das atividades fi nanceiras 319 230
Aumento (Redução) nas Disponibilidades (14) 4
Disponibilidades no Início do Exercício 15 11
Disponibilidades no Final do Exercício 1 15

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

NEC LATIN AMERICA S.A. 
CNPJ Nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 01/10/2020
Em 01/10/2020, os Conselheiros de Administração da Nec Latin America S.A., com sede em São Paulo/SP, que 
assinam esta Ata na forma prevista no Artigo 15, §1º do Estatuto Social resolveram: a) aceitar o pedido de demissão 
formulado pelo Presidente da Companhia Masazumi Takata, CPF/MF 237.736.628-74, (SISMIGRA) da Polícia Fe-
deral RNM nº G105696-0, com validade para o dia 30/09/2020, e b) eleger em substituição ao diretor que renunciou 
Yasushi Tanabe, CPF/MF 241.933.298-95, (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L. Em decorrência, a 
diretoria da Sociedade a partir do dia 01/10/2020 e até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no 1º quadrimestre 
de 2021 ou a eleição de novos Diretores, passa a ter a seguinte composição: (a) Presidente: Yasushi Tanabe, CPF/
MF 241.933.298-95, (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L, que acumulará as funções de Diretor Geral 
das Operações Brasil, (b) Vice-Presidente Econômico e Financeiro: Hiroshi Obuchi, RNE V020952-I, CPF/MF 
103.116.958-09, (c) Vice - Presidente Executiva: Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte, RG 6.801.473-9, 
CPF/MF 046.785.098-44. Permanecerão vagos os cargos de Diretor Geral Adjunto das Operações Brasil e de Diretor 
de Controle e Finanças. Os Diretores eleitos declararam não estarem inclusos em nenhum crime que os impeçam 
de exercer atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros que a subscrevem. Rober-
to Felipe Klos - Secretário. JUCESP nº 459.328/20-7 em 04/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cinco mandamentos para não 
errar na estratégia da Black Friday
Importada dos Estados Unidos, a Black Friday já caiu no gosto do brasileiro e, hoje, é uma das datas 
comerciais mais aguardadas do ano

com pelo menos alguns itens. Isso 
despertará confiança no cliente e 
transmitirá credibilidade da marca.

 3) Aposte no ganho da venda por 
volume – Produtos com descontos 
significativos terão uma vazão maior 
que itens mais caros. Por isso, não 
tenha medo de criar boas promo-
ções. Se for facilitar ainda mais a 
vida do seu consumidor, ofereça a 
possibilidade da compra parcelada.

 4) Tenha dados em mãos – Fazer 
com que os clientes comprem 
mais envolve certa complexidade, 
inclusive, a utilização de estudos 
de BI (Business Intelligence). 
Estudando as compras realizadas 
anteriormente, a própria platafor-
ma pode sugerir e/ou recomendar, 
a vários clientes, a reposição de um 
determinado produto adquirido há 
tempos e que, pelo histórico de 
consumo, pode estar próximo ao 
ponto de reposição.

 5) Ofereça gatilhos aos seus clien-
tes – É importante mencionar que 
um fator que pode incrementar 
vendas é a realização de campa-
nhas promocionais, já que muitos 
clientes acabam comprando por 
impulso. Utilize gatilhos, mostre 
como aquela oportunidade é única, 
vantajosa e pode nunca mais voltar.

(*) - É sócio-diretor na Neotix Transformação Digital, 
tecnologia aplicada ao mundo dos negócios 

(www.neotix.com.br).

os cinco mandamentos para não errar na 
estratégia dessa data.
 1) Lembre-se do propósito da data 

– Os lojistas nunca devem esque-
cer qual é o principal objetivo da 
Black Friday. Portanto, escolham 
produtos com bastante procura e 
ofereçam descontos reais e signi-
ficativos, desmistificando a “black 
fraude”. Não é hora de desafogar 
o estoque – acreditem, os clientes 
percebem esse tipo de tentativa.

 2) Reduza o tempo de entrega – 
No e-commerce, é possível criar 
uma lista de produtos com entrega 
rápida, de preferência logo no dia 
seguinte à compra. Se não for pos-
sível, estabeleça esse compromisso 
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Matéria de capa
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Marcelo Souza (*) 

Assim, a economia circular encontrou na quarta revolução 
industrial a "energia" que precisava para chegar à costa 
e causar transformações profundas. Antes de podermos 

nos aprofundar propriamente no que chamo de "tsunami da 
nova economia", vamos trazer à memória suas raízes, como o 
pensamento em ciclos ou economia de performance, criado 
pelo arquiteto suíço Walter R. Stahel durante a década de 70, 
com o conhecido conceito "do berço ao berço" que propõe que 
o produto deve ser pensado desde de sua concepção até seu 
descarte correto. 

Em seguida, emerge o conceito da ecologia industrial, ainda 
durante a década de 70 e com forte presença no Japão, introdu-
zindo a simbiose industrial. Anos mais tarde, em 1994, John T. 
Lyle apresentou o conceito do designer regenerativo, pautado no 
equilíbrio entre eficiência e resiliência, colaboração e competição, 
diversidade e coerência, observando a necessidade do todo. 

Mais recentemente, no início do século XXI, a bióloga Janine 
Benyus, em um abordagem tecnicista, inspirada na natureza, 
introduz a biomimética que reúne biologia, engenharia, design e 
planejamento de negócios na busca da mimetização, ou seja, copiar 
os processos bioquímicos observados na natureza para a gestão 
de fluxos de energias e materiais. Durante a era das revoluções 
industriais, e de forma mais acentuada a partir do século XIX, 
acompanhamos a crescente oferta de produtos e bens de consu-
mo, debruçados sobre o conceito da obsolescência programada. 

Essa ideia, criada pelo presidente da General Motors, Alfred P. 
Sloan, durante a década de 20, fala sobre o fabricante planejar 
o exato momento em que seus produtos se tornem obsoletos ou 
não funcionais, com o único propósito de forçar o consumidor a 
comprar uma nova geração de itens. Assim, presenciamos o mundo 
criar muitas riquezas, mas executar uma péssima distribuição. 

Provavelmente você já deve ter escutado o termo economia circular, ainda mais com o aumento da preocupação da população com relação 
ao meio ambiente. Isso porque ela propõe novos modelos de produtividade e uma nova maneira de gerir negócios e vidas. Contudo, 

não estamos obrigatoriamente falando de algo único ou novo, mas sim de uma onda que se forma debruçada 
sobre o ombro de muitos outros conceitos e seus pensadores. 

Freepik

Eles contaram que possuem equipamentos que tem mais de 
cinco anos e são utilizados, ao menos, três vezes por semana, 
fazendo de 20 a 30 furos cada vez que trabalham, assim entende-
mos que esse equipamento já fez mais de 18 mil furos. As pessoas 
que conheço possuem uma furadeira em casa fazem menos de 
50 furos em sua vida. Isso sem falar dos novos modelos com ba-
teria mais forte, que fazem o furo, parafusam e possuem outras 
funcionalidades. Seria obsolescência programada? 

Naturalmente isso teria con-
tribuído para o dia de sobrecar-
ga da Terra ficar mais próximo 
do dia 31 de dezembro, nova-
mente. Perguntas que devem 
ser feitas para entender essa 
questão são: precisamos de um 
carro ou nos locomover? De 
um DVD ou do acesso ao filme que queremos assistir? De uma 
máquina de lavar ou da roupa limpa? 

A economia circular deixa de consumir linearmente recursos e foca 
em redução de extração, redução de perdas de processo, otimizar 
o uso dos materiais, circular mais e melhor e retornar os materiais 
a novos ciclos. Esse conceito de Economia Circular encontrou no 
mundo das plataformas uma das marcas da quarta revolução indus-
trial: a possibilidade de se tornar um tsunami, uma nova economia. 

Como disse o professor Klaus Schwab, fundador do Fórum 
Econômico Mundial em seu livro A Quarta revolução industrial, 
"O conhecimento compartilhado passa a ser especialmente de-
cisivo para moldarmos um futuro coletivo que reflita valores e 
objetivos comuns". E você prefere continuar vendendo produtos 
ou migrar para serviços? 

(*) - É CEO da Indústria Fox, pioneira em indústrias 
de reciclagem e refurbished de eletrônicos.

O que o senhor Sloan não se atentou é que em 2050 seremos 
aproximadamente 10 bilhões de pessoas no planeta e estamos 
consumindo de forma linear, cada vez mais acelerada pela 
aplicação lucrativa, mas gananciosa obsolescência programada. 
Estamos consumindo recursos naturais finitos e gerando um 
desgaste ao meio ambiente, nosso fornecedor primário de tudo. 
Esse modelo linear, base da nossa economia atual, é pautado em 
extração, produção, uso e descarte. 

Com o crescimento populacional, e naturalmente esse tipo 
de molde precisando ser cada vez mais eficaz para o atendi-
mento da crescente demanda, o colapso do sistema fica mais 
evidente. O dia de sobrecarga da Terra trata-se da data em que 
consumirmos todos os recursos naturais disponíveis para o ano, 
e a cada ano que passa batemos novos recordes. Se comparado 
com uma conta bancária, por exemplo, seria o dia que se entra 
no vermelho. 

Em 2019, o dia de sobrecarga da Terra no Brasil foi 31 de julho 
e, nos EUA, 15 de março, ou seja, utilizamos os recursos naturais 
disponíveis para o ano de 2019 inteiro até o dia 31 de julho e os 
americanos meses antes. Para ter parâmetro de comparação, o 
mesmo marco, na década de 70 acontecia no dia 29 de dezem-
bro. O surgimento da quarta revolução industrial, que chamo de 
"Tsunami da Economia Circular", é algo que precisa acontecer e, 
graças a bilhões de pessoas conectadas, isso é possível. 

Durante minha carreira tenho ministrado inúmeras palestras 
para os mais diversos públicos e sempre faço uma pergunta 
recorrente: Quem aqui tem uma furadeira em casa? Acreditem, 
é normal termos mais de 90% das mãos levantadas. Em seguida 
pergunto: Quem aqui já fez mais de 20 furos com esse equipa-
mento? Nesse caso, as mãos baixam drasticamente. Para entender 
melhor essa dinâmica, por falta de dados técnicos, procurei meus 
colegas da manutenção e perguntei quantos furos uma furadeira 
tem a capacidade de fazer durante a sua vida útil. 

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Transparência como forma de 
influência na relação com clientes

Renato Martinelli (*)

Quantas vezes você já ouviu histórias de clientes 
que foram enganados, que se sentiram lesados? 

Que a empresa se comprometeu a fazer, a entregar 
e a realizar outras ações, e as promessas não foram 
cumpridas? Casos onde faltou transparência na hora de 
tratar um problema que ocorreu? Ou aquela marca que 
fez um preço camarada na promoção de Black Friday, 
vendendo o “dobro pela metade”? Se você respondeu 
“sim” para qualquer uma dessas perguntas, infelizmen-
te você faz parte de uma estatística triste: a de clientes 
que são tratados como trouxas pelas empresas.

Só para dar alguns números, a quantidade de re-
clamações feitas na Fundação de Proteção e Defesa 
do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) aumentou 
em 87% sobre vendas online, comparando os dados 
de janeiro a julho de 2020 com os de 2019. Com o 
isolamento social, muitas compras passaram a ser 
feitas por meio da internet, o que também contribuiu 
para o crescimento expressivo. Os maiores vilões (mas 
não os únicos) são operadoras de telecomunicações, 
bancos, financeiras, empresas de cartões e sites de 
e-commerce. Agora, pense comigo: se você já teve uma 
experiência negativa de atendimento e de compra, 
foi com qual tipo de empresa? Essa tentativa de dar 
um jeitinho para se dar bem nas vendas, contando 
uma mentira aqui, não cumprindo uma promessa lá, 

e tratar o cliente como ignorante, tudo isso está com 
os dias contados.

A reputação é uma das questões mais preciosas 
para uma marca. Por conta dessa reputação, negó-
cios consegue alavancar seu crescimento, as vendas 
aumentam, o preço das ações sobe, os consumidores 
passam a desejar um relacionamento com a marca 
por conta da admiração, as pessoas despertam uma 
vontade de trabalhar nessa organização.

Tudo começa com as iniciativas da empresa, pois 
a experiência pessoal e as opiniões de terceiros são 
reflexos da relação que foi estabelecida a partir das 
ações feitas pela empresa. E se começar sem trans-
parência, prejudicando os clientes, irá impactar na 
reputação da marca. Organizações de todos os tipos e 
tamanhos precisam subir a régua do relacionamento 
cristalino, sem entrelinhas, sem letras miúdas, sem 
asteriscos. Onde falta transparência, sobra má fé.

O que nós, clientes, podemos fazer?
Pesquisar a reputação das empresas, entender se 

têm reclamações e se os clientes são atendidos
Pesquisar preços em diferentes lojas e canais de 

atendimento
Ficar atento a promoções mirabolantes e e-mails/

SMS suspeitos, pois pode ser uma tentativa de golpe 
(não exatamente das empresas, mas de criminosos 
que usam essa estratégia para roubar)

Cobrar transparência da empresa questionando a 
marca em perfis das redes sociais

Fazer de cada compra um ato político: se você 
não concorda com as ações promovidas pela em-
presa, não compre produtos/serviços das marcas 
envolvidas

Registrar oficialmente as reclamações, para que 
outros clientes saibam o que está acontecendo e pos-
sam ter informações adequadas para tomar decisões 
de consumo, e para que a empresa saiba onde está 
errando e faça as correções necessárias

O que as empresas devem fazer?
Tratar todos os clientes com transparência, avisan-

do os prós e os contras da decisão de acordo com o 
contexto do cliente.

Revelar as informações sem asteriscos e letras 
miúdas.

Mostrar como atende às reclamações e como lida 
com as críticas, pensando em melhoria contínua.

Assumir a responsabilidade e pedir desculpas, 
sempre que for o caso.

Estar atenta a cada ação e posicionamento da 
empresa perante à sociedade.

Treinar todos os profissionais para saberem como 
tratar as mais variadas situações com o cliente, 
usando uma comunicação transparente e adequada 
a cada caso.

Deixar completamente de lado as artimanhas, os 
truques e as ações anti-éticas que "já deram certo 
no passado."

Ao colocar em prática essas ações, as empresas 
podem aplicar a estratégia de influência de CONSIS-

TÊNCIA, a partir da coerência e da transparência 
na relação comercial com todos os clientes. E o 
mercado passa a enxergar a empresa e a marca 
com atributos muito importantes para decisões de 
compra, como CONFIANÇA.

Sem confiança, não há escolha. Sem transparên-
cia, não existe a segunda venda.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.

QuARtA Revolução industRiAl: 
As peçAs Que fAltAvAM pARA o 

Advento dA econoMiA ciRculAR 
    leia na página 6

novos Modelos

"o dia de sobrecarga 
da terra trata-se 

da data em que 
consumirmos todos 
os recursos naturais 

disponíveis para o ano.



www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 19 de novembro de 2020 7

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GuILhERME JARDIM PADOVAnI, profissão: orientador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1993, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderley Padovani e de Maria Alice Jardim dos 
Santos. A pretendente: MARIA VITÓRIA LISBOA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 04/04/1999, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lisboa Dias e de Aparecida Maria Luna.

O pretendente: GuSTAVO CEnTO DIAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Moreira Dias e de Keli Regina de Oliveira Cento. A 
pretendente: JESSICA RIBEIRO DE ALBuquERquE, profissão: fiscal de prevenção, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adelzuito Oliveira de Albuquerque e 
de Jane Verley Silva Ribeiro de Albuquerque.

O pretendente: nORBERTO CyPRIAnO DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1957, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David Cypriano dos Santos e de 
Ana Rodrigues dos Santos. A pretendente: ADELAIDE hERnAnDES BERGAMInhO, 
profissão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 24/09/1957, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Angelo Bergaminho e de Emilia Hernandes Bergaminho.

O pretendente: IRES SOARES ROChA, profissão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Itagimirim, BA, data-nascimento: 02/09/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Santana Rocha e de Joselita Soares Rocha. A 
pretendente: DAyAnE DA SILVA SAnTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio dos Santos e de Rosilene 
da Silva Santos.

O pretendente: CARLOS hEnRIquE MELO DA SILVA, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ouro Branco, AL, data-nascimento: 24/01/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Luiz Rodrigues da Silva e de Vanduira Soares de 
Melo. A pretendente: SIMOnE DA SILVA OLIVEIRA, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santa Brigida, BA, data-nascimento: 10/08/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Francisco de Oliveira 
e de Nefetilha Soares da Silva Oliveira.

O pretendente: CáSSIO FLORIAnO LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Unailson de Souza Lima e de Marta Alves Floriano. A 
pretendente: KATARInE CRISTInA BISPO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Moises André Bispo e de Keila Cristina de Assis Bispo.

O pretendente: ADEILSOn DE SEnA CALAzAnS, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 16/11/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Pereira Calazans e de Fátima Lima 
de Sena. A pretendente: JACKELInE DA SILVA OLIVEIRA, profissão: supervisor de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 16/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Silvio de Oliveira e 
de Edenilda Lopes da Silva.

O pretendente: VICTOR AuGuSTO BASILIO DA COSTA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Derci Aparecido da Costa e de 
Aldanira dos Santos Avelino da Costa. A pretendente: ELISânGELA FRAnCISCO DE 
MOuRA, profissão: assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/04/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Vicente Francisco de Moura e de Helena Cabral de Moura.

O pretendente: MARCOS hEnRIquE MOREIRA LIMA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Lima e de Laides 
Moreira de Jesus. A pretendente: JuLIAnA LEMOS DOS SAnTOS, profissão: designer, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João dos Santos e de Elisabete 
Rosalvo Lemos dos Santos.

O pretendente: AnTônIO MARCOS DE AnDRADE, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Uiraúna, PB, data-nascimento: 05/09/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Niculau José de Andrade e de Antonia Maria de 
Andrade. A pretendente: BEnEDITA SIMOnE FERREIRA DE MOuRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 26/06/1969, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Ferreira de Moura e de 
Benedita Antonia Ferreira de Moura.

O pretendente: MAIRTOn RODRIGuES nASCIMEnTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Quixelô, CE, data-nascimento: 22/07/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Raimundo do Nascimento e de 
Maria Rodrigues do Nascimento. A pretendente: PAuLA OLIVEIRA SILVA, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Quixelô, CE, data-nascimento: 16/03/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ermeldo Felipe da Silva e 
de Josefa Maria de Oliveira.

O pretendente: JOSé VIEIRA nEVES, profissão: pintor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1948, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Benedito Vieira Neves Filho e de Francisca Vieira Neves. A pre-
tendente: nADIR MARIA MARIAnO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Tomazina, PR, data-nascimento: 21/11/1946, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Mariano e de Maria Francisca Mariano.

O pretendente: JEAn FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Givanildo Ferreira dos Santos e de Edilândia 
Martins dos Santos. A pretendente: PATRICIA nunES DE OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1998, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar Ferreira de Oliveira 
e de Rozinha Nunes de Almeida.

O pretendente: SILAS OLERIAnO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nereide Oleriano. A pretendente: CLECIA OLIVEIRA 
DA SILVA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, 
data-nascimento: 07/11/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Pedro da Silva e de Ana Lucia Oliveira da Silva.

O pretendente: AnTOnIO RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 27/12/1963, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelaide Barros dos Santos e de Manoel 
Laurindo dos Santos. A pretendente: MARIA EDInALVA MEnDES DA SILVA, profissão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 14/04/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira da Silva 
e de Maria de Jesus Mendes da Silva.

O pretendente: FRAnCISCO ROuSEMBERG DA SILVA MACIEL, profissão: vigilan-
te, estado civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 12/03/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Rocifran de Sousa 
Maciel e de Maria Alves da Silva Maciel. A pretendente: EVELyn MARTInS DE JESuS, 
profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido 
de Jesus e de Mara Cristina Martins de Jesus.

O pretendente: LuCAS GABRIEL RATSBOnE PInTO, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Geraldo Pinto e de Francisca 
Paulina Ratsbone Pinto. A pretendente: MAIRA LOAny DA SILVA VIRGInIO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Virginio da Silva e 
de Vilma Lucia da Silva Virginio.

O pretendente: JOãO PEDRO BORBA RODRIGuES, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Neto e de 
Elisangela Matias Borba. A pretendente: REBECA OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Moreira dos 
Santos e de Silvaneide Fernandes de Oliveira.

O pretendente: SIMIãO RODRIGuES DA SILVA, profissão: impermeabilizador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Trindade, PE, data-nascimento: 22/04/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Inácio da Silva e de Maria do Socorro 
Rodrigues da Silva. A pretendente: MARIA IVAnILDA BEnTO FEITOSA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Araripina, PE, data-nascimento: 
15/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Alves 
Feitosa e de Salustiana Bento Feitosa.

O pretendente: WILLIAM DOuGLAS DA SILVA, profissão: técnico telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geova Severino da Silva e de Telma 
Jeane Ferreira da Silva. A pretendente: ISABEL TAMIRIS CORDEIRO DA SILVA, pro-
fissão: frentista caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Jesus 
da Silva e de Cleusa Aparecida Cordeiro.

O pretendente: LEAnDRO DOS SAnTOS SAnTAnA, profissão: auxiliar de suporte junior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 17/10/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Regino Sousa Santana e de Luzia dos Santos. 
A pretendente: JEnIFFER ADRIEnE DIAS DOS REIS, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natalicio Pereira dos Reis e de Iva Aparecida Dias.

O pretendente: GILEADE PInhEIRO EMIDIO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/07/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Emidio Sobrinho e de Maria 
Pinheiro Emidio. A pretendente: DAnIELLE DOS SAnTOS ChAVES, profissão: au-
xiliar administrativo, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/10/1981, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ivan Noé Marques dos 
Santos e de Sonia Maria Carneiro da Silva.

O pretendente: AnDRE LuIz MEIRA ALVES, profissão: eletromecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 14/07/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Miro Marques Alves e de Velcina 
Meira Alves. A pretendente: DAnIELA DE AquInO CORREIA, profissão: assistente 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 18/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Severino Barbosa Correia e de Maria do Livramento de Aquino Correia.

O pretendente: RAPhAEL DE PAuLA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos José da Silva e de Solange de Paula Carneiro 
da Silva. A pretendente: GABRyELLI ALVES DOS SAnTOS PEREIRA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Alves 
Pereira e de Elenilde Alves dos Santos Pereira.

O pretendente: éMERSOn DE OLIVEIRA nASCIMEnTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 21/07/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto do Nascimento e de 
Maria do Socorro de Oliveira Nascimento. A pretendente: ALInE RODRIGuES LIMA, 
profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/05/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Maria Rodrigues Lima.

O pretendente: CRISTIAn DEMIS GOnçALVES DE ALMEIDA, profissão: jardineiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Gonçalves de Almeida e de 
Regilda Rosa Chaves. A pretendente: LuAnA DOS SAnTOS nOGuEIRA BRAGA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo No-
gueira Braga e de Francelí dos Santos Faria Braga.

O pretendente: DIEGO PAIxãO DIAS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Dias e de Fátima Nogueira Paixão Dias. A pretendente: 
ThAIS DA SILVA BATISTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Wagner Batista e de Joseane Teixeira da Silva.

O pretendente: GEnIVALDO RODRIGuES VIEIRA, profissão: gari, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 10/05/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Rodrigues Vieira. A pretendente: GILDA SOuSA 
SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Jequié, BA, data-nas-
cimento: 25/05/1972, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Januário Alves 
Santos e de Maria Sousa Santos.

O pretendente: DAnIEL AREIAS DA SILVA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1966, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Cicero José da Silva e de Celecina Areias da Silva. 
A pretendente: SALMA AuRORA CORRÊA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1967, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Dirceu Corrêa e de Nair Andrade Corrêa.

O pretendente: ISRAEL SILVA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de expedição, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Luiz Carlos Pereira dos Santos e de Maria do 
Rosario Silva dos Santos. A pretendente: REBECA DE SOuzA AnDRADE SIquEIRA, 
profissão: call center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fred Miller 
Siqueira e de Silvia de Souza Andrade Siqueira.

O pretendente: WILLIAM JOSE DO nASCIMEnTO ASSunçãO DA SILVA, profissão: 
motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Assunção da Silva Filho 
e de Carmelita Ferreira do Nascimento. A pretendente: KELI APARECIDA SAnTIAGO 
DE MOuRA, profissão: encarregada, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 04/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Alves de Moura e de Marcia Maria Santiago de Moura.

O pretendente: LuCIAnO ALVES GOnçALVES, profissão: técnico de segurança do 
trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/11/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gonçalves e de Eva Alves 
Gonçalves. A pretendente: CAMILA JOSé DOS AnJOS, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo José dos Anjos e de Maria do Carmo dos Anjos.

O pretendente: GuSTAVO DE CARVALhO DRuMOn, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Custodio Drumon Junior e de Keli Silva de Carvalho. 
A pretendente: JhEnIFFER DA SILVA SABInO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano Calheiro Sabino e de Vanessa Jacinta da Silva.

O pretendente: WAGnER DE ALMEIDA MARquES, profissão: instalador de telefonia, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Herculano Marques e de Conceição Maria 
de Almeida. A pretendente: MARILuCIA TORRECILIA, profissão: operadora de máquinas, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1980, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Irineu Torrecilia e de Leonilda Peron Torrecilia.

O pretendente: EDuARDO RODRIGuES DE CARVALhO, profissão: fiscal telecom, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/07/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Venancio Pedro de Carvalho e 
de Aparecida Rodrigues de Carvalho. A pretendente: VALDEnIRA LIMA DA ROChA, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Boa Viagem, CE, data-nasci-
mento: 08/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme 
Rodrigues da Rocha e de Rita Lima da Rocha.

O pretendente: MARCOS VInICIuS SILVA CASTRO, profissão: empacotador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Rodrigues Castro e 
de Ana Lucia Sousa Silva. A pretendente: MAyARA CRISTInA DE SOuzA, profissão: 
fotógrafa, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
09/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos André 
França de Souza e de Meire Cristina da Cunha.

O pretendente: FRAnCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 27/08/1986, resi-
dente e domiciliadoneste Distrito, São Paulo, SP, filho de Espedito Pereira dos Santos 
e de Teresinha de Jesus Nascimento. A pretendente: CARMELuCIA ALVES DE 
ARAúJO, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Coelho Neto, MA, 
data-nascimento: 15/09/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Alves de Sousa e de Carmelita Lopes de Araújo.

O pretendente: ADEMILSOn MECEnAS SAnTOS, profissão: marceneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Aracajú, SE, data-nascimento: 12/10/1974, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jairton Mecenas Santos e de Aidê Alfredo 
dos Santos. A pretendente: MARIA PAuLA GOnzAGA DA SILVA, profissão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga da Silva e 
de Joana Pereira da Silva.

O pretendente: MARCOnE GOMES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gomes da Silva e de Maria do Socorro de 
Souza da Silva. A pretendente: JESSOnIA MARIA DA SILVA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Paulista, PE, data-nascimento: 05/03/1966, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Gonçalo da Silva e 
de Maria José da Silva.

O pretendente: MAnOEL ELIzEu DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 14/07/1957, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro José da Silva e de Maria de Lourdes Azevedo. A 
pretendente: MAGALI BuEnO CAMPOS, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1951, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Bueno e de Maria Aparecida Bueno.

O pretendente: uAnDERSOn DE JESuS PEIxOTO, profissão: vigilante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 14/09/1972, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Wilson Nunes Peixoto e de Maria da Pena de Jesus. A pretendente: 
LuCIAnA BATISTA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Adevaldo Benedito da Silva e de Maria Vilma Batista dos Santos.

O pretendente: AnDERSOn KLEITOn DA SILVA SOuzA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 14/01/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Clovis de Souza e de Maria 
Adenir da Silva Souza. A pretendente: AnA PAuLA DIAS RODRIGuES, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito Fabiano Rodrigues 
e de Maria Alice Souza Dias.

O pretendente: BRunO SAnT'AnA LIMA, profissão: técnico em eletrônica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1991, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Jose Luiz de Lima e de Maria da Conceição Sant'Ana de 
Lima. A pretendente: EuCLAnIA RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carmelito Farias dos Santos e de 
Maria José Rodrigues dos Santos.

O pretendente: VICTOR DE AMORIM SALES, profissão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Hipólito de Sales e de Eni 
Soares de Amorim Sales. A pretendente: PAOLA REGInA DOS SAnTOS LADEIRA, 
profissão: corretora de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alicio Dias Ladeira e de Betânia Regina dos Santos.

O pretendente: PEDRO AnIzIO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Sertânia, PE, data-nascimento: 03/10/1958, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Anizio Francisco da Silva e de Quitéria Maria da Silva. A 
pretendente: MARIA BERnADETE RAFAEL DA SILVA, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Sertania, PE, data-nascimento: 31/01/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Rafael Silva e de 
Maria Guimarães da Silva.

O pretendente: BRunO PAChECO DuARTE, profissão: programador logístico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Saul Szrvinky Duarte e de Maria Cristina 
Pacheco Duarte. A pretendente: GRAzIELE DE JESuS SOuzA, profissão: operador 
de telemarkenting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Ro-
drigues de Souza e de Eliene Francisca de Jesus Santos.

O pretendente: VAGnER GOMES DE quEIROz, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Carlos de Queiroz e de Marcia 
Ercilia Gomes. A pretendente: JOAnA MAyARA ROChA TOSTA, profissão: agente 
de conservação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogério Martins 
Tosta e de Maria Cristina de Oliveira Rocha.

O pretendente: hERBERT DOS SAnTOS, profissão: colorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Francisco dos Santos e de Zilda de Fátima Pedro. 
A pretendente: AnA KELLy GOnçALVES DE OLIVEIRA, profissão: controladora de 
qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton José de Oliveira e 
de Angela Maria Gonçalves.

O pretendente: DAnIEL APARECIDO SIquEIRA SILVA, profissão: coordenador admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Silva e de 
Janete Siqueira da Paixão Silva. A pretendente: BRunA MARInhO CunhA, profissão: 
vendedora interna, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das 
Chagas Cunha e de Zilda Cesário Marinho Cunha.

O pretendente: VAnDERLEI RAIMunDO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Barra do Piraí, RJ, data-nascimento: 15/01/1972, residente e domi-
ciliado em Pinheiral, RJ, filho de Raimundo Domingos da Silva e de Ana Rita da Silva. A 
pretendente: SuELI SéRGIO, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 04/05/1973, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vitor Sérgio e de Aparecida Soares Sergio.

O pretendente: DIOGO AnDRADE BATISTA, profissão: chefe de seção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Santos Batista e de Lucineide Maciel 
de Andrade. A pretendente: DAnIELA RODRIGuES DA SILVA, profissão: operadora 
de supermercado, estado civil: solteira, naturalidade: Girau do Ponciano, AL, data-nasci-
mento: 17/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson 
da Silva e de Maria Quitéria Alexandre da Silva.

O pretendente: EDuARDO DE OLIVEIRA SOuzA, profissão: silk screen, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 14/07/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Batista Souza e de Meire 
Aparecida de Oliveira. A pretendente: MARILIzE REGInE SAnTOS DE OLIVEIRA, 
profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marques Antonio de Oliveira e de Aldenize Mecenas Santos.

O pretendente: ADEnIR MIRAnDA EuFRAzIO, profissão: analista de implantação, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Presidente Bernardes, MG, data-nascimento: 15/05/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Damasceno Eufrazio 
e de Terezinha Miranda Eufrazio. A pretendente: GISELE AGuILAR DOS SAnTOS, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Tarciso Batista dos Santos e de Marinalva Andrade Aguilar.

O pretendente: MARCOS JOSé DA SILVA SAnTOS FILhO, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 23/12/1996, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Marcos José da Silva Santos e de Dalva Aparecida Silva 
Santos. A pretendente: nATALIA MAIA ROSA, profissão: surpevisora de loja, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo de Souza Rosa e de Denise Torres Maia Rosa.

O pretendente: ROBERTO LAuREnTInO SAnTOS, profissão: varredor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Atalaia, AL, data-nascimento: 29/04/1975, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de José Laurentino Santos e de Margarida Felismino Santos. A 
pretendente: EuLEnIR RIBEIRO DE MELO, profissão: varredora, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 28/09/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribeiro de Melo e de Maria Conceição de Melo.

O pretendente: JEFFERSOn DA SILVA MARTInS, profissão: fiscal de linha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Dianores Martins e de Veronice 
Aparecida da Silva Martins. A pretendente: FERnAnDA SOuzA nEVES, profissão: 
auxiliar de conservação e limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 23/07/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Roberto 
Nolasco Neves e de Cristiane Souza Sampaio Neves.

O pretendente: AnDERSOn SILVA SAnTOS MAChADO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 02/05/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Aroldo Santos Machado e de Elza Silva Machado. 
A pretendente: ESTéFAnI BRITO DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 04/09/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Brito dos Santos e de Loide Guimarães dos Santos.

O pretendente: FELIPE REInALDO DELGADO, profissão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 19/09/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Oliveira Delgado e de Maria José Reinaldo. A 
pretendente: JOSELEnE DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Fátima da Silva.

O pretendente: ROBERT OLIVEIRA BEBIAnO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Bebiano e de Silvye Stelle de Oliveira 
Pessoa Bebiano. A pretendente: ALLAny FERnAnDES ROChA, profissão: operado-
ra de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 
16/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alailson Lima 
Rocha e de Jainete Fernandes da Silva.

O pretendente: FLáVIO DA SILVA CAMPOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 25/01/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Deusdete Oliveira Campos e de Maria do Rosário da 
Silva. A pretendente: ThAíS DIAnA DE AnDRADE SAnTOS, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
15/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tercio Corrêa 
dos Santos e de Patricia de Andrade Santos.

O pretendente: EDuARDO FERREIRA LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Evandro de Pedro Lima e de Maria de Lourdes Ferreira Lima. 
A pretendente: JéSSICA nASCIMEnTO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio da Silva e de Zilda Nascimento da Silva.

O pretendente: FRAnCISCO hEnRIquE DE SOuSA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 06/05/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Estrela de Sousa e de Vera Lucia Henrique. 
A pretendente: POLIEThE BARBOSA DA SILVA, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pombos, PE, data-nascimento: 15/11/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José João da Silva e de Joselina Barbosa de Lemos.

O pretendente: DEnnIS ARAuJO MAChADO, profissão: separador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Nunes Machado e de Maria Aparecida 
Ferreira Araujo Machado. A pretendente: KARInA SAnTOS BEnEDETTI OLIVEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/03/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista 
Benedetti Oliveira e de Angelica Santos Souza.

O pretendente: JônATAS COELhO DE LIMA, profissão: estoquista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 06/07/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio de Lima e de Juracy Coelho de Lima. A pretendente: 
EVELyn GABRIELA MARInhO DA SILVA, profissão: babá, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elias Marinho da Silva e de Jemima Sebastiana Marinho da Silva.

O pretendente: ALAn BELMOnTE, profissão: segurança, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Apucarana, PR, data-nascimento: 05/07/1982, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Olindo Belmonte e de Leonora Belmonte. A pretendente: ALInE 
OLIVEIRA TRInDADE, profissão: operador de cobrança, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Pedro - São Paulo, SP, filha de Wilson Roberto Trindade e de Edna Bomfim Oliveira.

O pretendente: MARCELO VIEIRA, profissão: tapeceiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Vieira e de Vera Lucia das Dores Vieira. A preten-
dente: CAROLInA AnDRE DE ALMEIDA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/04/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilvan Oliveira de Almeida e de Marta André de Almeida.

O pretendente: DIOGO MOREIRA hORA, profissão: metroviário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelso Carvalho Hora e de Maria Moreira Santos Hora. A 
pretendente: FERnAnDA SEnA RIBEIRO, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Fernandes Ribeiro e de Cristiane Sena da Silva.

O pretendente: JOBSOn VIEIRA DA SILVA, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 06/03/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nildo da Silva e de Ronilda Felix Vieira. A pretendente: 
LARISSA FERREIRA CARDOSO, profissão: auxiliar de fotografia, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/2002, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aleksandro Cardoso da Silva e de Simone Ferreira Cardos.

O pretendente: DIEGO SAnTOS DA TRInDADE, profissão: monitor de alarme, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos da Trindade e de Nair Silva 
Santos da Trindade. A pretendente: LISLEy ALInE DA COSTA MOREIRA, profissão: 
doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/01/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista 
Moreira e de Dejalva Santos da Costa Moreira.

O pretendente: AnDERSOn MARquES DE OLIVEIRA, profissão: assistente de es-
critório, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jozimar Gomes de Oliveira 
e de Maria Vanderlina Marques Gomes. A pretendente: ShEILA DE AnDRADE RAMA-
LhO, profissão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Angelo Aparecido Ramalho e de Luzia de Andrade Ramalho.

O pretendente: DIOGO DALTRO SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco Silva e de Abigail Pereira Daltro Silva. 
A pretendente: GISLAnE RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: saladeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 11/10/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Ribeiro dos Santos e de 
Maria Celia Ribeiro dos Santos.

O pretendente: CARLOS AnDRé SAnTOS DA SILVA, profissão: auxiliar de massa, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 09/06/1982, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Geraldo Felix da Silva e de Leni Santos da Silva. A preten-
dente: JESSICA DE LIMA MARTInS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Uirisnê Carlos Martins da Silva e de Rosimar Maria de Lima.

O pretendente: JEAn CARLOS DOS SAnTOS GOMES, profissão: embalador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivá Vieira Gomes e de Maria de Lourdes 
Rocha dos Santos Gomes. A pretendente: PATRíCIA REGInA PASTOR FERnAnDES, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Henrique 
Pastor Fernandes e de Silvia Regina Pastor Fernandes. Es
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