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O ano de 2020 chegou ao fim e, com ele, uma sensação de ter vivido 
uma década inteira em 366 dias. Por mais dificuldades que tenhamos 
enfrentado, como o medo de uma doença desconhecida e a economia 
global em risco, o aprendizado trazido pela pandemia é inegável. Fomos 
conduzidos - como seres humanos e como empresas - a nos reinventar, 
encontrando novas soluções em uma velocidade sem precedente. Fi-
cou evidente que o atendimento ao cliente é parte fundamental para 
a sobrevivência dos negócios.   

Transformação digital do atendimento ao consumidor
O avanço da pandemia da COVID-19 alterou o dia a dia das pessoas 

em quase todos os países e trouxe apreensão para todos. Para as em-
presas, uma das medidas que mais mudou a rotina dos trabalhadores 
foi a rápida e urgente adoção do home office, que ajudou a mitigar os 
riscos das pessoas se contaminarem. Com isso, os meios de comuni-
cação online entre as equipes se tornaram essenciais para manter a 
produtividade e o negócio andando. São e-mails, teleconferências e 
vídeo-chamadas.   

Comunicação interna é essencial para empresas

Declínio das receitas, aceleração da digitalização e mais investi-
mento em cibersegurança: essas devem ser algumas das principais 
consequências que a pandemia trouxe para as empresas, segundo a 
pesquisa Digital Trust Insights 2020, da PwC. Realizado entre julho 
e agosto deste ano, o estudo partiu de uma questão que se tornou 
ainda mais relevante em meio à pandemia da Covid-19: em se tratan-
do de cibersegurança, o que vem a seguir? Além disso, os desafios 
impostos pela pandemia ajudaram a reforçar a importância dessa 
área para manter a normalidade das operações nas empresas   

Investimentos em cibersegurança

Freepik

Negócios em Pauta

100 anos da Nestlé
A Nestlé está completando 100 anos no Brasil e come-

mora a data renovando seu compromisso com a sociedade, 
como força mobilizadora que contribui para levar nutrição 
e bem-estar para bilhões de pessoas, criar um ambiente 
de inclusão e oportunidade para milhares de brasileiros 
e ser o produtor de alimentos mais sustentável do país. 
A empresa emprega mais de trinta mil pessoas no Brasil 
e tem vinte unidades industriais localizadas nos estados 
de São Paulo, Minas, Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio, Rio 
Grande do Sul e Espírito Santo, além de três centros de 
distribuição e mais de cinquinta brokers (responsáveis 
por vendas, promoções, merchandising, armazenamento 
e distribuição).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: foodinnovation.com/reprodução

News@TI

TeamViewer Meeting

@A TeamViewer, fornecedora líder global de soluções rápidas 
e seguras de conectividade remota, anuncia integração de 

uma nova versão aprimorada e gratuita do TeamViewer Meeting 
ao TeamViewer. A novidade permite realizar reuniões online com 
apenas um clique, diretamente dentro do aplicativo TeamViewer, 
seja no desktop ou dispositivo móvel. A integração ao cliente 
Team Viewer é totalmente compatível com o TeamViewer Meeting 
em versão autônoma (stand-alone), permitindo reuniões VoIP 
criptografadas end-to-end em dispositivos móveis através do app 
TeamViewer Meeting iOS ou Android. A ferramenta traz também 
recursos adicionais como reuniões instantâneas direto da lista de 
contatos, vídeos de qualidade HD, compartilhamento de telas de 
multimonitores 4K, além de integração com Outlook, gravações 
e bloqueios de reuniões e proteção com senha (www.teamviewer.
com/pt-br).  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/AI/TeamViewer

O comportamento econômico 
em 2020 sofreu mudanças 
consideráveis e sentidas em todo 
o mundo em decorrência da 
pandemia da Covid-19.

Os resultados financeiros das empresas 
tiveram impacto negativo, levando 

muitas delas a tomarem atitudes drásticas, 
como desligamento de funcionários, redução 
de salário/carga horária de trabalho e até 
declaração de falência. Por outro lado, alguns 
setores específicos se fortaleceram porque 
precisaram atender uma nova demanda 
que provocou diversas alterações em certas 
necessidades do consumidor. 

O próximo ano vai estender o clima de 
incertezas de 2020. Desta vez, as dúvidas 
recaem sobre a população ser efetivamente 
imunizada e o prazo para confirmar a eficácia 
das vacinas. Para quem deseja fazer novos 
investimentos, Joni Tadeu Borges, professor 
do Centro Universitário Internacional Uninter 
e autor de quatro livros sobre Administração 
e Negócios, indica as cinco áreas mais pro-
pícias para os empreendedores apostarem 
seu dinheiro.

1. E-commerce - De acordo com a edição 
4 do relatório Webshoppers, o crescimento 
do comércio eletrônico foi de 47% no pri-
meiro semestre de 2020. O professor enu-
mera alguns pontos positivos deste setor: 
o consumidor continuará comprando pela 
internet; o e-commerce está aberto 24h por 
dia; a possibilidade de consultar produtos, 
preços e outras condições de compra em 
várias plataformas, incluindo as redes sociais. 

Também, a redução de custos para o empre-
endedor, como o aluguel de um espaço físico 
como as lojas tradicionais e a contratação de 
menos colaboradores. “Para que isso aconteça, 
a empresa no meio virtual deve estar prepara-
da, adotar as novas tecnologias digitais para 
atender aos potenciais consumidores com toda 
agilidade e segurança”, recomenda Borges.

2. Tecnologia e Inovação - De acordo 

Cinco áreas para você investir 
o seu dinheiro neste ano

com o especialista, tecnologia e inovação dei-
xaram de ser uma tendência para fazer parte 
da realidade das empresas. “No decorrer da 
pandemia as empresas se obrigaram buscar 
novas alternativas para dar continuidade às 
suas atividades, muitas delas não estavam 
preparadas e outras não tinham recursos 
para investir em tecnologia e inovações. Em 
2021, a procura por serviços que inovem, fa-
cilitem e reduzam os custos para os usuários 
continuará”, prevê.

Alguns pontos positivos das startups e 
empresas consolidadas que investem em TI 
são novas alternativas de serviços com melhor 
qualidade e menor custo; ferramentas diver-
sas para a automação de tarefas, aumento de 
produtividade e receita; produtos e serviços 
diferenciados dos concorrentes tradicionais 
do mercado e dispor de uma comunicação 
mais amigável e próxima com os clientes.

3. Alimentos - As empresas do setor ali-
mentício apresentaram excelentes resultados 
em 2020, segundo o professor Joni Tadeu 
Borges. Essa conquista se estende para as 
indústrias de alimentos no mercado externo, 
interno e as dinâmicas do comércio, como as 
redes de supermercados, que precisaram ofe-
recer novos canais de venda ao consumidor. 

“Com o distanciamento social e o trabalho 
em home office, as pessoas evitam percorrer 
distâncias maiores e procuram restaurantes e 
mercadinhos mais próximos de sua residência”, 
observa. Muito presente neste setor, outra 
aposta do especialista que permanecerá em alta 
em 2021 é a entrega de produtos via delivery.

4. Saúde - Na busca por erradicar o 
Coronavírus, Joni afirma que todas as áreas 
relacionadas à promoção de saúde ofertarão 
novas oportunidades. Desde indústrias que 
fabricam equipamentos elementares (se-
ringas, algodão, álcool, álcool em gel, fitas, 
embalagens, máscaras, luvas) até empresas 
focadas na conscientização da população vão 
estar em alta em 2021.

Para o pequeno e médio empreendedor, 
recomenda-se a criação de aplicativos de 
prevenção, acompanhamento ou controle 
de determinada doença. Outra possibili-
dade é oferecer serviços de segurança e 
saúde ocupacional com o objetivo de re-
duzir os acidentes de trabalho e oferecer 
melhor qualidade de serviço para outras 
empresas.

5. Logística - Com o aumento das vendas 
pela internet no ano de 2020 e a projeção de 
crescimento para 2021, a cadeia que envolve 
o processo logístico será fundamental para 
atender a necessidade dos consumidores. 
“As empresas de logística buscaram ferra-
mentas digitais inovadoras para se manter 
no mercado. Com a adoção das novas tec-
nologias, utilização da inteligência artificial e 
centralização de dados e automação, o setor 
ganhou eficiência. 

Os empreendimentos que adotaram ou pre-
tendem adotar as novas tecnologias de gestão 
e de integração nos processos logísticos, alia-
dos à retomada do crescimento econômico, 
terão bom desempenho em 2021”, garante 
Joni. Fonte: (www.uninter.com).
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Proibido fumar em público
Entrou em vigor o novo Regulamento 

para a Qualidade do Ar da cidade de 
Milão, na Itália, que proíbe a prática de 
fumar em locais onde haja a presença 
de pessoas a menos de 10 metros de 
distância. Também está proibido fumar 
em pontos de ônibus, em áreas verdes, 
em parques voltados para as crianças, 
locais de práticas esportivas - como 
estádios e ginásios - e cemitérios. Até 
1º de janeiro de 2025, porém, ainda será 
permitido fumar ao ar livre em locais iso-
lados. Depois disso, fumar em público em 
qualquer situação será proibido (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cursos-profissionais-x-universitarios-os-desafios-para-o-ensino-tradicional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/opcao-pelo-simples-nacional-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/legados-da-pandemia-transformacao-digital-e-investimentos-em-ciberseguranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/licoes-da-pandemia-para-a-transformacao-digital-do-atendimento-ao-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/por-que-a-comunicacao-interna-e-essencial-para-empresas/
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2021 é o ano da reinvenção do 
ecossistema de canal da América Latina
As profundas transformações vividas pelo ecossistema de canais em 2020 continuarão revolucionando 2021. 
Os negócios digitais da América Latina deram um salto em 2020 – avanços que levariam anos aconteceram em 
poucos meses.

OpiniãO
O que as marcas vão 
precisar oferecer aos 

clientes em 2021?

Se tem uma coisa 
que o turbulento 
2020 nos mostrou é 
que o consumidor 
atual é digitalmente 
fundamentado e essa 
mudança ocorrida 
não retornará ao 
passado 

O impacto causado por 
ela pode ser visto em 
todas as áreas de 

nossas vidas, não apenas 
na maneira como fazemos 
negócios. O Coronavírus 
mudou o comportamento 
do consumidor, forçando 
as pessoas a se tornarem 
digitais para atender às 
suas necessidades básicas. 
Mesmo em países onde os 
clientes podiam voltar aos 
shoppings e às ruas prin-
cipais, o comportamento 
permanece baseado no 
digital muito mais do que 
no período pré-pandemia.

Em uma entrevista re-
cente, Janey Whiteside, 
CMO do Walmart, afirmou 
que os hábitos de compra 
passaram por cinco anos 
de mudanças em cinco se-
manas quando a pandemia 
atingiu os EUA em março. 
E o Walmart não estava 
sozinho. Empresas de to-
dos os setores precisam se 
readaptar agora, pois nossa 
realidade atual é digital. 
Mas o que isso realmente 
significa para o marketing? 

Primeiro, as marcas pre-
cisam entender as novas 
necessidades dos clientes, 
já que com a realidade atual 
fundamentada no digital, as 
expectativas dos consumi-
dores atingiram diferentes 
patamares. Sua fidelidade 
às empresas depende ago-
ra, mais do que nunca, de 
como suas expectativas são 
atendidas em cada ponto 
da jornada. As companhias 
estão percebendo que se 
não proporcionarem a seus 
consumidores uma ótima 
experiência, outra marca o 
fará. E os usuários sabem 
que podem encerrar seu re-
lacionamento com apenas 
um clique. 

Desde o primeiro acesso, 
conhecendo a marca, seus 
produtos e serviços, até a 
jornada de compra e a ex-
periência de atendimento 
ao cliente, os consumido-
res têm expectativas. No 
mundo digital, eles têm 
meios infinitos de comparar 
empresas e suas ofertas, e 
podem fazer isso na pal-
ma da mão. Seguindo em 
frente, prevejo que a capa-
cidade de uma empresa de 
entregar o que é esperado 
pelo consumidor é o que 
determinará o seu sucesso 
no mundo digital. 

Aponto como caracterís-
tica importante e que deve 
ser levada em consideração 
em 2021 a personalização. 
Os hábitos e interesses 
dos consumidores estão 
mudando e isso afeta seu 
comportamento e compras 
online. É aí que a individu-
alização baseada em IA (in-
teligência artificial) pode 
ajudar. A IA analisa padrões 
e fornece recomendações 
sobre grandes quantidades 
de dados, o que permite aos 

profissionais de marketing 
tomar decisões rápidas e 
estratégicas em todo o ciclo 
de vida do conteúdo. 

Esses insights possibili-
tam às empresas oferecer a 
cada usuário uma experiên-
cia única que atenda às suas 
necessidades e o que ele 
espera. Como cada cliente 
é único, cada jornada tam-
bém deve ser. As marcas 
que conseguirem alcançar a 
personalização de maneira 
inteligente em sua aborda-
gem de marketing verão 
os resultados chegando 
expressivamente. 

Atualmente, os consumi-
dores veem as empresas 
como uma entidade uni-
ficada em todos os canais 
digitais. Eles avaliam anún-
cios, e-mails, postagens 
em redes sociais ou site 
da mesma forma que ava-
liam o processo de vendas 
no aplicativo, o comércio 
social e o atendimento ao 
cliente. Embora as marcas 
geralmente forneçam essas 
experiências por meio de 
canais digitais diferentes, 
o cliente avalia a experi-
ência como uma entidade 
unificada. 

Uma ótima campanha 
social ou site não compen-
sa um episódio de compra 
ruim ou um atendimento 
lento. Não devemos su-
bestimar a complexidade 
da companhia no geren-
ciamento desses canais 
e pontos de contato. As 
empresas que farão sucesso 
são as que simplificarem 
seus processos internos. Ao 
trabalhar para unir setores 
operacionais e impulsionar 
a colaboração em todos os 
departamentos voltados 
para o consumidor, as mar-
cas podem se concentrar na 
jornada do cliente. 

É aqui que a tecnologia 
pode ajudar. Ao usar uma 
plataforma unificada que 
conecta todos os pontos de 
dados e fluxos de trabalho 
em marketing, vendas e 
atendimento, a empresa 
terá uma visão holística da 
experiência do cliente de 
ponta a ponta. As coisas 
estão acontecendo mais 
rápido do que nunca quan-
do se trata de marketing 
digital. Recentemente, a 
Nike anunciou que suas 
vendas digitais dispararam 
82% no último trimestre 
em comparação com o 
mesmo período de 2019, 
com o CEO John Donahoe 
afirmando que “a mudança 
acelerada do consumidor 
em direção ao digital veio 
para ficar”. 

2021 será um ano de su-
cesso ou fracasso de com-
panhias com base na rapi-
dez com que conseguem 
digitalizar seus negócios. 
Não será mais suficiente 
ter uma plataforma de e-
-commerce atraente. A 
demografia mais jovem 
e os consumidores mais 
experientes em tecnologia 
querem estar conectados 
de maneiras novas e em-
polgantes, que tornem a 
jornada do cliente mais fácil 
e agradável a cada etapa. 

(*) - É country manager da 
Socialbakers no Brasil, empresa líder 
global em soluções para a otimização 
de performance corporativa em redes 

sociais.

Alexandra Avelar (*)
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nossa região a partir de 2027.

5. Servidores e UPS
Outra área com grandes oportuni-

dades para parceiros especializados 
em infraestrutura crítica diz respeito 
à venda de servidores e UPS. Foi-se 
o tempo em que esses dispositivos 
podiam ser adquiridos para imple-
mentações stand alone, sem uma 
integração prévia. Em 2021, a cres-
cente complexidade do mundo digital 
exigirá que servidores e UPS sejam 
inseridos, pelo parceiro treinado e 
capacitado nas melhores práticas da 
infraestrutura crítica, em um projeto 
que pode incluir o uso de data centers 
modulares. Essa é uma oportunidade, 
também, para a oferta de plataformas 
de gerenciamento de data centers 
(DCIM), hoje disponíveis também em 
versões mais enxutas e com relação 
custo/benefício sob medida para 
empresas usuárias de menor porte. 
Para acelerar ainda mais a geração de 
oportunidades de negócios ligadas a 
essas soluções, a Vertiv construiu, em 
parceria com a Dell, Lenovo e HPE, 
bundles completos de infraestrutura 
crítica.

6. Integração OT e TI
E, por fim, uma área estratégica de 

geração de negócios para os parceiros 
em 2021 é a crescente integração entre 
OT (operational technology) e TI. Essa 
oportunidade inclui, ainda, todas as 
demandas de processamento crítico de 
ambientes IoT e IIoT em geral. Quanto 
mais conhecimento o parceiro possuir 
sobre indústrias específicas (metal 
mecânica, plásticos, processos, etc.), 
melhor posicionado estará para propor 
soluções de infraestrutura crítica que, 
ao mesmo tempo em que suportam 
a continuidade dos processos indus-
triais, garantem a integração com a 
área de TI.

Em 2021 a infraestrutura crítica 
da América Latina continuará se 
expandindo, suportando aplicações 
como cidades e edifícios inteligentes, 
telemedicina, automação de plantas 
industriais, ensino a distância e tele-
trabalho. Cada uma dessas aplicações 
é uma oportunidade de negócios para o 
parceiro de canal. Quando chegar 2022, 
encontraremos um universo consoli-
dado, com um número mais reduzido 
de parceiros de canal. Nesse quadro, 
os parceiros de canal bem sucedidos 
serão aqueles que contam com a tec-
nologia e o conhecimento necessários 
para construir soluções que garantam 
a continuidade dos negócios de seus 
clientes.

(*) É diretora de canais para a Vertiv América Latina.

latino-americanas a buscarem solu-
ções de Edge Computing baseadas em 
data centers modulares que partem 
de um único rack para uma fila de 
racks, um corredor, uma sala, etc. 
para acelerar o processamento de 
dados e entregar a usuários inter-
nos e a clientes a melhor UX (User 
Experience). Esse contexto já é uma 
realidade na nossa região. O Brasil é 
líder em soluções de Edge Computing 
– vale destacar a procura por esse tipo 
de solução por parte de milhares de 
ISPs espalhados pelo país. Logo em 
seguida vêm México, Chile e Uruguai. 
Em todas as geografias, as soluções de 
Edge Computing se fazem presente 
em verticais como saúde, educação, 
indústrias e governo.

4. Streaming e 5G
O Edge Computing é essencial, 

também, para garantir a qualidade 
dos serviços digitais de provedores 
de streaming como Netflix e Amazon 
Prime. As mudanças pelas quais está 
passando o setor de entretenimento 
estão levando consumidores de toda a 
América Latina a buscarem serviços de 
acesso à Internet providos por Telecom 
Providers próximos ao ponto de consu-
mo de dados. Isso contribui para que 
a vertical Telecom seja, em 2021, uma 
das que mais irá demandar soluções 
avançadas de infraestrutura crítica. 
Com a chegada das redes 5G, a procura 
por data centers modulares será maior 
ainda. Um dos grandes diferenciais da 
rede 5G é a baixa latência, algo que exige 
a disseminação de centros de dados em 
toda a América Latina, indo muito além 
dos grandes centros urbanos. As redes 

Saida Ortiz (*)

Somente a empresa de e-commerce 
Mercado Livre, por exemplo, 
conquistou 45% a mais de novos 

clientes em março de 2020 do que em 
relação a março de 2019.

Levantamento realizado em maio 
de 2020 pela VISA com consumidores 
da Argentina, Brasil, Chile, México e 
República Dominicana mostrou que, 
com a pandemia, o uso de dinheiro em 
pagamentos ficou restrito a 44% do 
universo pesquisado. 72% das popula-
ções desses países aderiram a cartões 
de débito e de crédito (63%).

Veja abaixo as principais tendências 
para canais em 2021:

1. Fusões e Aquisições
O movimento de Mergers & Acquisi-

tions (Fusões e Aquisições) chegou à 
América Latina e está promovendo a 
consolidação do canal. Empresas maio-
res e mais capitalizadas estão, nesse 
exato momento, procurando adquirir 
parceiros com expertise em serviços. 
Em alguns casos, em vez de uma aqui-
sição o que está sendo alinhavada é 
uma aliança entre parceiros de canal 
com ofertas e distribuição geográfica 
que se complementam.

2. Cloud Computing
Cresce a cada dia o interesse de par-

ceiros de canal ganharem expertise – e 
acesso a novas oportunidades de negó-
cios – em Cloud Computing. O avanço 
do uso da nuvem em toda a América 
Latina é parte desse quadro. Segundo 
o instituto de pesquisas MarketWatch, 
até 2024 o uso de soluções e serviços 
na nuvem na nossa região representa-
rá um mercado de US$ 51.5 bilhões. 
Valores como esses representam uma 
oportunidade para parceiros irem além 
do modelo tradicional de vendas de 
soluções on-premises e passarem a 
investir em vendas recorrentes para 
seus clientes. Em 2020, muitas dessas 
vendas recorrentes foram realizadas 
por meio de nuvens híbridas, públicas 
ou privadas. No universo da infraestru-
tura digital, em especial, vejo parceiros 
construirem uma oferta mista, com a 
venda de soluções críticas em formato 
on-premises – como sistemas de ener-
gia e de refrigeração – aliada à venda 
de serviços de monitoração remota do 
ambiente do cliente, manutenção etc. 
Trata-se de uma oferta sob medida para 
garantir a continuidade do processa-
mento, na nuvem, de aplicações críticas 
para as empresas usuárias.

3. Edge Computing
Em 2021, novas aplicações conti-

nuarão a levar as empresas usuárias 

News@TI
CloudSolv, o novo marketplace da SYNNEX 
Westcon

@A SYNNEX Westcon, parte integrante da SYNNEX Westcon-
-Comstor Americas, oferece a seus parceiros a plataforma de 

nuvem CloudSolv, marketplace para a venda de soluções e fabricantes 
globais, serviços SYNNEX e mais de quarenta aplicativos de desenvol-
vedores brasileiros de software. O canal de vendas também gerencia, 
por meio dessa plataforma, todo o consumo de seus clientes, obtendo 
assim um panorama das tendências do mercado em que atua de modo 
a antecipar ofertas para o cliente final. O CloudSolv é hoje a principal 
interface da SYNNEX Westcon com seus parceiros, sejam fabricantes 
ou revendas. Essa plataforma materializa a estratégia adotada pela 
empresa, que pode ser resumida como a de oferecer um amplo leque 
de soluções para nuvens híbridas (privadas e públicas), respondendo 
à demanda cada vez mais forte por uma TI em nuvem, comercializada 
como serviço (www.synnex.com).

Plataforma para RHs desenvolverem 
soft skills de seus colaboradores

@A TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, e a Bossa.etc, 
companhia de aprendizagem e conteúdo da renomada consultoria 

de cultura e estratégia BMI Blue Management Institute, se unem para 
revolucionar o mercado de desenvolvimento e capacitação profissional 
por meio de uma plataforma que aplica conceitos modernos de lifelong 
learning e edutainment. A solução Desenvolvimento e Engajamento by 
BLAST! oferece conteúdo para educação continuada e em forma de 
entretenimento para que as empresas estimulem seus colaboradores a 

desenvolverem habilidades que vão além do conhecimento acadêmico e 
técnico, chamadas de soft skills ou human skills. O lançamento reforça 
o robusto portfólio de ofertas da TOTVS para fortalecer as iniciativas 
estratégicas das áreas de recursos humanos de seus clientes (https://
www.totvs.com/rh/).

340 vagas

@ACI&T segue expandindo em número de pessoas. Atualmente 
a companhia tem cerca de 340 novas vagas abertas para profis-

sionais que atuam com tecnologia para trabalhar no modelo remoto. 
As mesmas podem ser acessadas por este link: https://br.ciandt.com/
carreiras.

Mercado de testes de softwares

@A brasileira Prime Control foi considerada uma concorrente em 
ascensão na disputa entre grandes players de tecnologia como 

Capgemini, DXC Technology e Wipro, segundo relatório ISG Provider 
Lens™ Next-gen Application Development & Maintenance (ADM) Ser-
vices 2020 para o Brasil. O ano de 2020 trouxe novos desafios para os 
provedores de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas 
(ADM), no entanto, de acordo com o levantamento da ISG, o desempenho 
promissor do setor veio à medida que os serviços de próxima geração - 
especialmente testes contínuos - provaram ser ainda mais importantes 
em meio à pandemia e o distanciamento social. A crise expôs problemas 
de qualidade de software à medida que o distanciamento social forçou 
mais pessoas a depender da Internet para praticamente tudo. O que 
tornou crucial para as empresas oferecerem a seus clientes aplicativos 
e serviços que atendessem de forma consistente às suas necessidades.

ricardosouza@netjen.com.br

Saida Ortiz Sedano
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acontece entre os dias 10 e 12 de março, em Gramado, e terá mais de 
140 palestrantes, dos quais pelo menos a metade são mulheres. Um dos 
três palcos do evento será focado exclusivamente em empreendedorismo 
feminino, com palestra de mulheres de todo país. Entre os nomes já 
confirmados estão: Gabriela Augusto (Transcendemos), Paula Hurtado 
(Nubank), Mariana Holanda (Ambev), Erica Firmo (LinkedIn), Christiane 
Avila Berlinck (IBM) e Juliana Muncinelli (Amazon). A Gramado Summit 
também conta com uma feira de negócios, que deve receber mais de 200 
empresas, incluindo startups em estágio inicial e marcas já consolidadas 
no mercado. Outras informações: (www.gramadosummit.com).

E - Atendendo Caminhoneiros
A FreteBras, maior plataforma online de transporte de cargas da América 
do Sul, anuncia a abertura de 750 vagas em áreas estratégicas como 
operações, tecnologia, produto e marketing. A companhia anuncia 
que está contratando 200 colaboradores para trabalhar diretamente 
na empresa, em formato home-office. Outros 550 profissionais atuarão 
de forma terceirizada em postos rodoviários, atendendo e apoiando os 
caminhoneiros parceiros da plataforma em distintas localizações pelo 
Brasil. Com mais de 600 mil fretes publicados por mês em mais de 95% 
das cidades brasileiras, a empresa objetiva aperfeiçoar três áreas essen-
ciais do serviço prestado ao setor: segurança, eficiência do ecossistema 
do transporte no Brasil e geração de empregos e oportunidades. As 
vagas estão disponibilizadas no link: (https://jobs.kenoby.com/fretebras).

F - Ônibus para Angola
A Asperbras Veículos encerra 2020 com a conclusão de mais uma etapa 
do Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros, realizado em 
parceria com o governo angolano. A empresa despachou em dezembro 
157 novos ônibus que integrarão as frotas nas províncias de Angola. A 
iniciativa objetiva oferecer transporte e qualidade de vida às comunida-
des do país. Os novos ônibus vêm equipados com barreiras de proteção 
BioSafe para motorista e cobrador, instaladas para auxiliar no combate 
à pandemia da Covid-19. Com esse embarque, a Asperbras Veículos 
totaliza 900 unidades de ônibus entregues ao governo angolano. Os 
Volksbus 17.210 chegaram ao país equipados com chassis MAN, car-
roceria Marcopolo e Caio e catracas Foca Braun. Outras informações: 
(www.asperbras.com).

G - Novos Talentos
A Mindsight, empresa especializada em soluções de tecnologia para a 
área de Recursos Humanos, está com vagas abertas para o seu Progra-

A - Voluntariado Remoto 
O Transforma Brasil, movimento que objetiva estimular o voluntariado 
e o engajamento cívico no país, acaba de lançar a campanha #SOSMA-
NAUS, com o objetivo de recrutar cerca de 200 profissionais de diversas 
áreas para apoiar mais de 40 organizações sociais que atuam em Manaus 
e outras regiões do estado. Toda ajuda é bem-vinda, mas as principais 
especialidades necessárias são médicos, enfermeiros, psicólogos, de-
signers, profissionais de comunicação, além de apoio logístico e telefô-
nico. A Neoenergia, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, é 
o apoiador master oficial do Transforma Brasil. A atuação é remota e 
portanto, voluntários de todo o país podem se cadastrar. As informações 
estão no link (https://www.transformabrasil.com.br/acao/sos-manaus). 

B - Imagens e Textos 
O projeto fotográfico “Retratos do Confinamento - Uma leitura dos 
pensamentos, emoções e desejos durante os cotidianos da quarentena” 
está recebendo fotos para a realização de uma exposição de imagens 
e textos que discutam pensamentos, emoções e desejos presentes no 
cotidiano de brasileiros e estrangeiros, durante o período de quarentena. 
A conta foi criada em inglês com vistas a internacionalizar o projeto. Os 
interessados em participar do projeto devem enviar suas fotos e textos, 
via direct do Instagram em (instagram.com/photosofconfinement). As 
imagens devem incluir o nome do autor, um título e, se possível, um 
texto expressando sentimentos, emoções e desejos que se relacionam 
com a imagem. 

C - Vagas para Laboratoristas
O Consórcio JL - Planaterra – Iguatemi, responsável pelas obras da 
Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, que está recebendo investimentos 
de R$ 140 milhões da margem brasileira da Itaipu Binacional, está com 
vagas abertas para encarregado de laboratório, laboratorista e auxiliar 
de laboratório. É preciso ter experiência com solos, concreto e CBUQ 
(concreto betuminoso usinado a quente). Currículos para essas três vagas 
devem ser encaminhados para (roger.andre@construtorajl.com). Todas 
as demais contratações para a obra serão feitas pelo sistema nacional 
de vagas, no endereço (https://www.trabalhabrasil.com.br/), e também 
serão divulgadas. No pico da construção, a expectativa do consórcio é 
gerar de 400 a 500 vagas diretas.

D - Empreendedorismo Feminino
A história de dezenas de mulheres empreendedoras será compartilhada 
no maior evento de inovação do Brasil - Gramado Summit. A conferência 

ma de Inovação, que consiste em identificar talentos que gostariam de 
direcionar suas carreiras para trabalhar com pessoas, dados e tecnologia. 
O programa conta com quinze vagas para as áreas de desenvolvimento 
web, ciência de dados, gestão de produto, P&D, UX design, customer 
success, vendas, administrativo e growth hacking. Não é necessário ter 
uma formação específica, porém é desejável ter experiência em assuntos 
de gente e conhecimento na área escolhida, além de interesse em evo-
luir o RH no Brasil por meio da tecnologia e psicologia organizacional. 
Inscrições em: (https://jobs.kenoby.com/mindsight-talentos). 

H - Têxtil e Confecções
Estudo do Seade trata da indústria têxtil e de confecções no Estado 
de São Paulo, sua estrutura e evolução. O texto levanta os principais 
determinantes do desenvolvimento desses setores no país e no terri-
tório paulista e contextualiza essa indústria no começo do século XXI 
no quadro de mudanças da indústria 4.0, descrevendo as principais 
características da cadeia produtiva e sua dinâmica. O trabalho também 
examina a localização da indústria têxtil e de confecções no território 
paulista e no restante do país com base no emprego formal, bem como 
traça os principais desafios dessa indústria. Conheça a íntegra do es-
tudo no link: (https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/
Seade-Ind%C3%BAstriaT%C3%AAxtil.pdf).

I - Programa de Trainee
A Ame abre inscrições para o Traineenja, programa de trainee da fintech 
e plataforma mobile de negócios que objetiva encontrar talentos das áreas 
de UX, dados e tecnologia que contribuam com a expansão do ecossis-
tema inovador do super app. Os candidatos vão participar de atividades 
que buscam desvendar enigmas e soluções aos cases apresentados. Com 
inscrições abertas até o próximo dia 31, os recém-formados de todo o país 
poderão participar, sem sair dos estados onde moram, com a oportunidade 
de se desenvolver de forma acelerada no processo seletivo que contempla 
Fit Cultural, testes, dinâmica online, entrevistas e painel com a diretoria. 
Além da vontade de aprender e se desenvolver, o candidato deve estar 
sempre por dentro de práticas que garantam a melhor experiência do 
usuário na plataforma. Para participar, acesse: (www.traineenja.com.br). 

J - Expansão do Negócio 
A B2W Marketplace investe em iniciativas que objetivam capacitar 
os lojistas parceiros para o uso da plataforma e desenvolvimento de 
estratégias que os auxiliem a alcançar os melhores resultados em seus 
negócios. A Universidade B2W Marketplace oferece uma série de treina-
mentos, com videoaulas, áudio treinamentos e webinars ao vivo, além de 
ferramentas para ajudar desde o pequeno e médio empreendedor, que 
nunca vendeu online, a começar seu negócio na internet, até quem já é 
experiente no mercado e quer alavancar suas vendas. São mais de 300 
cursos disponíveis para lojistas nacionais e internacionais, com os mais 
variados temas sobre a plataforma e o mercado, que englobam vendas, 
atendimento ao cliente, tecnologia e operação, logística e empreende-
dorismo. Os conteúdos podem ser acessados a qualquer momento pelo 
site (https://uni.b2wmarketplace.com.br/). 

Marketing de influência 
movimentará 

US$ 10 bilhões em 2021
É fato que hoje as 
pessoas querem 
conexão real com 
quem indica algum 
produto ou serviço

Mas o marketing de 
influência não é 
novo. Sempre foi 

estratégia essencial de ne-
gócio ao longo da história, 
ao associar a imagem de 
uma marca a uma persona-
lidade, gerando visibilida-
de. O que ocorre é que se 
popularizou e ganhou nova 
dimensão com os endossos 
de celebridades cada vez 
mais acessíveis, devido à 
internet, seu uso massivo e 
o advento das plataformas 
sociais, como Instagram, 
Facebook e Twitter. 

Pesquisa do Ibope reve-
la que mais de 70% dos 
brasileiros são internautas 
e isso se reflete direta-
mente na relação com os 
influenciadores digitais. 
Quanto mais estreita essa 
relação, maior a confiança 
nas resenhas online e reco-
mendações pessoais. Eis aí 
o valor dos influenciadores 
para uma empresa. Tanto 
é assim que a intenção de 
investir no marketing de 
influência cresce ano a 
ano, assim como sua fatia 
no orçamento previsto.

Há projeções de que o 
TAM (mercado total ende-
reçável) do marketing de 
influência vá bater a casa 
dos R$ 10 bilhões em 2021. 
Entende-se por TAM o to-
tal de receita disponível no 
mercado para serviços en-
volvendo influenciadores.  
Essa perspectiva também 
foi impulsionada pela pan-
demia, que consolidou de 
vez a era do boca a boca 
digital ao destacar o poder 
de divulgação na internet.

E nesse jogo, ganha 
quem souber construir 
a estratégia correta. Há 
quem ainda aborde o in-
fluenciador diretamente, 
mas a maioria já assimilou, 

por experiência própria, 
que há muito mais por 
trás da escolha do que 
meramente número de 
seguidores. É que as 
campanhas estão cada vez 
mais direcionadas e per-
sonalizadas, muito mais 
focadas em resultados.

Vale lembrar que não 
foram só as empresas que 
entenderam os rumos do 
marketing de influência. 
Os influenciadores tam-
bém evoluíram no decor-
rer dos anos, ampliando 
o mercado para pessoas 
comuns, que se tornaram 
populares a partir de hash-
tags, por exemplo. Como 
elas podem ser pesquisa-
das e conectadas a outras 
postagens relevantes, é 
possível que qualquer um 
se torne influenciador 
usando as palavras certas, 
alcançando seu público-al-
vo e ganhando seguidores.

É claro que outros fato-
res como conteúdo com 
informação relevante, 
ideias semelhantes aos 
dos internautas, interação, 
reputação e até sorteios 
de brindes fazem parte 
do arsenal de táticas para 
vencer o jogo e arrebatar 
os seguidores. E tudo isso 
interfere diretamente na 
promoção de uma marca 
ou empresa.

Agora, se qualidade e 
quantidade nem sempre 
são equivalentes e, muito 
menos, sinônimo de re-
sultado, o que conta é a 
escolha estratégica para a 
campanha adequada. Hoje 
já há influenciadores para 
todas as situações, desde 
nano – aqueles com até mil 
seguidores –, até celebri-
dades, com mais de cinco 
milhões.  

Basta saber o que con-
vém para monetizar as 
ferramentas de marketing 
digital, em constante reno-
vação. Isso tudo leva a crer 
que o futuro é promissor.

(*) - É diretor de atendimento e novos 
negócios na Inflr e Adaction Brasil.

Thiago Cavalcante (*)

Copom define 
juros básicos

O Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central 
(BC) promoveu ontem (19) 
a primeira parte da reunião 
para definir a taxa básica de 
juros, a Selic. Hoje (20), após a 
segunda parte da reunião, será 
anunciada a taxa ao final do dia. 
Apesar da alta na inflação nos 
últimos meses, as instituições 
financeiras apostam na manu-
tenção da taxa em 2% ao ano, 
no menor nível da história. A 
projeção consta do boletim 
Focus, pesquisa com institui-
ções financeiras divulgada toda 
semana pelo Banco Central.

O Copom reúne-se a cada 45 
dias. No primeiro dia do encon-
tro, são feitas apresentações 
técnicas sobre a evolução e as 
perspectivas das economias 
brasileira e mundial e o compor-
tamento do mercado financeiro. 
No segundo dia, os membros do 
Copom, formado pela diretoria 
do BC, analisam as possibilida-
des e definem a Selic, que repre-
senta o principal instrumento 
do governo para controlar a 
inflação, garantindo que ela 
fique dentro da meta estabele-
cida pelo Conselho Monetário 
Nacional. Para 2021, a meta está 
em 3,75%. Para 2022, a meta é 
3,5% (ABr).

No comparativo anual, houve variação negativa de 16,4%.

Apesar de ter registra-
do a segunda queda 
mensal consecutiva, 

o indicador permanece no 
patamar de otimismo (acima 
de 100 pontos) pelo quarto 
mês consecutivo. No compa-
rativo anual, houve variação 
negativa de 16,4%.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, chama a 
atenção para o fato de que 
janeiro é, tradicionalmente, 
um mês mais modesto para 
o consumo. “Passado o pe-
ríodo natalino e diminuído o 
efeito do aumento da renda 
com o 13º salário, as famí-
lias estão mais dispostas a 
realizar gastos nos serviços 
de lazer, por força das férias 
escolares”, afirma Tadros, 
ressaltando que os efeitos da 
pandemia também seguem 
afetando a confiança dos 
comerciantes.

Dois dos principais ín-
dices do Icec registraram 

A produção siderúrgica 
nacional totalizou 31 mi-
lhões de toneladas no ano 
passado, queda de 4,9% 
comparativamente ao vo-
lume produzido em 2019, 
de acordo com balanço 
divulgado pelo Instituto 
Aço Brasil. Na avaliação do 
presidente executivo da en-
tidade, Marco Polo de Mello 
Lopes, a redução foi devido 
“à parada de equipamentos 
ocorrida no momento mais 
agudo da grave crise de 
demanda enfrentada pela 
indústria em abril do ano 
passado”.

A produção de laminados 
no mesmo período foi de 
21,7 milhões de toneladas, 
queda de 3,7% em relação 
ao registrado no acumula-
do de 2019. A produção de 
semiacabados para vendas 
totalizou 7,8 milhões de to-
neladas de janeiro a dezem-
bro de 2020, apresentando 
retração de 11,6% na mesma 
base de comparação. 

As vendas internas atin-
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Confiança do empresário começa 
2021 como terminou 2020: caindo
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), recuou 2,2% em janeiro de 2021, caindo a 105,8 pontos

podem ter influenciado o 
resultado negativo. “A pre-
dominância das percepções 
adversas também pode ter 
relação com a necessidade 
de se fazer investimentos em 
tecnologia e logística para 
avançar no e-commerce”, 
aponta.

A intenção de contrata-
ção de pessoal foi um dos 
destaques, subindo 2,1% e 
fechando o mês com 121 
pontos. “O planejamento dos 
empresários pode incluir au-
mento do número de pessoal 
para os próximos meses se 
a recuperação do emprego, 
consumo e da geração de 
renda permanecer em um 
ritmo satisfatório”, indica 
o economista da CNC, res-
saltando que a intenção de 
elevar o quadro de funcio-
nários tem registrado varia-
ções positivas nos meses de 
janeiro, nos últimos quatro 
anos (Gecom/CNC).

retrações e tiveram papel 
determinante no resultado 
negativo do indicador princi-
pal. O referente à satisfação 
dos comerciantes com as 
condições atuais (-5,8%) 
caiu para 80,5 pontos, e o 
indicador que avalia as ex-
pectativas no curto prazo – o 
único acima dos 100 pontos 

– recuou pela segunda vez 
consecutiva (-2,3%), alcan-
çando 142,1 pontos. 

Para Antonio Everton, eco-
nomista da CNC responsável 
pela pesquisa, o aumento do 
dólar, o endividamento das 
empresas, o reajuste dos alu-
guéis e a cautela do consu-
midor para efetuar compras 

Produção de aço caiu 4,9% em 2020, 
informa o Instituto Aço Brasil

giram 19,2 milhões de tone-
ladas, mostrando expansão 
de 2,4% em relação ao ano 
anterior. Para Marco Polo, 
isso confirma a recuperação 
do mercado interno a partir 
do segundo semestre. Já as 
exportações somaram 10,7 
milhões de toneladas, ou US$ 
5,4 bilhões em valor, ficando 
16,1% e 26,6% abaixo do 
resultado de 2019, respecti-
vamente. 

Do mesmo modo, as impor-
tações alcançaram 2 milhões 
de toneladas no acumulado 

até dezembro de 2020, 
retração de 14,3% frente 
ao mesmo período do ano 
anterior. Em valor, as im-
portações atingiram US$ 2,1 
bilhões, com diminuição de 
13% no período.

O consumo aparente na-
cional de produtos siderúr-
gicos foi de 21,2 milhões 
de toneladas no acumulado 
de janeiro até dezembro do 
ano passado. Esse resultado 
representa alta de 1,2% fren-
te ao registrado no mesmo 
período de 2019 (ABr).

Redução se deve a crise ocasionada pela pandemia da Covid-19.
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Open Banking: 
atenção aos riscos 

para quem desenvolve, 
aplica e utiliza

Os clientes de fintechs 
parceiras utilizariam 
dois conceitos bem 
conhecidos na área 
de segurança: a 
autenticação e a 
autorização

Da crescente neces-
sidade de agilidade, 
transparência e li-

berdade no mundo digital, 
nasceu o conceito de Open 
Banking, que possibilita o 
cliente ter controle das suas 
informações presentes em 
instituições financeiras e 
utilizar aplicações terceiras 
para acessá-las e manipulá
-las. O modelo deve trazer 
redução de custos bancá-
rios e da burocracia para o 
consumidor tomar decisões 
financeiras e realizar tran-
sações. 

O novo conceito também 
possibilita a portabilidade 
de informações e do históri-
co financeiro para um novo 
banco sem ser necessário 
construir um relacionamen-
to do zero, o que irá facilitar 
a entrada de mais empresas 
e startups no mercado finan-
ceiro, aumentando assim a 
competitividade. Isso certa-
mente fará com que surjam 
novos e melhores serviços 
para os consumidores e, até 
mesmo, novas soluções para 
os próprios bancos. 

Quando analisamos a 
implementação do Open 
Banking, ele se baseia no 
uso de Interfaces de Progra-
mação de Aplicativos (API, 
na sigla em inglês), que são 
programas de computador 
desenvolvidos para permitir 
que terceiros interajam com 
determinadas aplicações 
utilizando um conjunto de 
ferramentas e regras pré-
determinadas. 

Para que isso seja feito de 
forma segura e controlada, é 
necessário que durante todo 
o processo de desenvolvi-
mento das APIs a segurança 
seja testada em cada etapa 
e, ao finalizar um produto, 
é preciso aplicar um teste 
de invasão. Falhas na con-
sideração destes aspectos 
de segurança podem expor 
as aplicações e os dados 
de clientes a ataques de 
hackers. 

Na prática, os clientes de 
fintechs parceiras (que es-
tariam consumindo as APIs) 
utilizariam, de forma trans-
parente, dois conceitos 
bem conhecidos na área de 
segurança: a autenticação 
e a autorização. O primeiro 
diz respeito a uma série 
de técnicas que garante a 
identificação inequívoca 
de determinado usuário 
para permitir acesso a um 
sistema. Já o segundo define 
quais ações são possíveis de 
serem tomadas quando um 
usuário autenticado entra 

no sistema. 
Por último, e não menos 

importante, é preciso audi-
tar e rastrear o que foi reali-
zado pelo usuário dentro da 
aplicação, formando assim 
um termo bem conhecido 
em segurança da informa-
ção, a AAA (Autenticação, 
Autorização e Auditoria). 

Em relação aos aspectos 
de governança, é impor-
tante que a instituição 
que detenha os dados dos 
clientes desenvolva, ou até 
mesmo utilize a API, se-
guindo normas adequadas 
que determinem diretrizes 
para a salvaguarda e o trata-
mento desses dados, como 
a Política de Segurança da 
Informação e a Política de 
Privacidade de Dados. Além 
disso, é necessário que fi-
que claro para as empresas 
terceiras que irão consumir 
estes dados através das APIs 
quais são as práticas de 
segurança que devem ser 
adotadas em seus negócios. 

Os clientes finais também 
devem ser informados e 
consentir com o procedi-
mento de tratamento de 
seus dados pessoais. Nesse 
caso, a diretriz do Banco 
Central especifica que o 
consentimento dos clientes 
deve ser coletado de forma 
eletrônica. Por isso, é im-
portante que o banco ou a 
financeira responsável pela 
detenção dos dados realize a 
gestão desse consentimento 
de forma transparente atra-
vés de controles internos de 
privacidade. 

E, com a LGPD vigorando 
desde setembro de 2020, os 
dados pessoais presentes 
no ecossistema de Open 
Banking devem obrigatoria-
mente ser utilizados para a 
finalidade para a qual foram 
constituídos, de acordo com 
as bases legais definidas 
pela lei. Além disso, tais 
aplicações já devem ser 
desenvolvidas utilizando 
o conceito do Privacy by 
Design by Default, ou seja, 
coletar o mínimo necessário 
para realizar as atividades e 
atingir a finalidade que se 
propôs a fazer. 

É importante que todos 
os colaboradores envolvidos 
na criação e na operação 
da estrutura que será uti-
lizada no Open Banking, 
assim como os clientes 
finais, estejam conscientes 
dos principais riscos, dos 
seus papéis e das respon-
sabilidades numa situação 
em que haja a tentativa de 
fraude, um ataque ou até 
mesmo quando ocorrer um 
incidente de segurança da 
informação. 

(*) - É gerente sênior de Cyber 
Security e de privacidade de dados 
na ICTS Protiviti, especializada em 

soluções para gestão de riscos, 
compliance, auditoria interna, 

investigação, proteção e 
privacidade de dados.

Matheus Jacyntho (*)
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Apesar do Brasil movimentar mais de 2 bilhões por ano, 
ainda há muito espaço para crescimento.

O setor foi um dos me-
nos atingidos pela 
pandemia, ficando 

em média três meses sem 
atividades. Em São Paulo, 
por exemplo, as academias 
fecharam no final de março 
e voltaram a funcionar em 
meados de julho. Apesar de 
estudos feitos pela Univer-
sidade de Oslo confirmarem 
que não há perigo adicional 
de contágio pelo Coronaví-
rus aos frequentadores de 
academia, a reabertura das 
academias gerou polêmica. 

Para Fernando Nero, em-
presário do mercado fitness 
há mais de vinte anos, existe 
uma explicação para esse 
sentimento: “Em tempos de 
crise sanitária, as pessoas 
procuram cuidar mais da 
saúde e fortalecer o sistema 
imunológico, esses cuidados 
passam pela atividade física. 
Além disso, as academias se 
prepararam para esse retor-
no, disponibilizando álcool 
em gel, mantendo o distan-
ciamento entre os alunos e 
professores e exigindo o uso 
de máscara por todos.” 

Apesar do Brasil movimen-
tar mais de 2 bilhões por 
ano, ainda há muito espaço 
para crescimento. Estima-se 

A área de recursos humanos tem mudado bastante ao 
longo dos últimos anos. Como diversos outros setores do 
mercado, o setor de RH está se mostrando em constante 
inovação para se adequar à chegada de várias tecnologias 
que visam revolucionar e inserir cada vez mais as empresas 
no mundo digital. 

Softwares, programas e sistemas se tornaram aliados para 
os processos operacionais, burocráticos e administrativos. 
Desta maneira, o uso de ferramentas tecnológicas para 
gestão de RH tem agilizado as atividades e automatizado 
as ações das equipes. 
	 •	Recrutamento, Seleção e Admissão - Essas são três 

ferramentas essenciais para o andamento de qualquer 
empresa, por isso, a Gupy trabalha para melhorar o 
dia a dia dos profissionais de RH, fazendo com que 
os processos de recrutamento, seleção e admissão, 
sejam feitos por meio de inteligência artificial, e de 
forma integrada. 

  Com a Gaia, a inteligência artificial da Gupy - que chega 
a ler mais de 14 milhões de currículos, o processo de 
recrutamento e seleção se torna mais ágil. E agora, com 
o produto Admissão, os clientes da startup têm todo o 
processo integrado, sem que o candidato precise sair 
de casa, nem mesmo para entregar os documentos na 
empresa contratante. 

	 •	Controle de ponto - O controle de ponto é um pro-
cesso que faz o registro da presença dos colaboradores 
em uma empresa, monitorando a entrada e saída. É 
ele quem estabelece as escalas, o gerenciamento de 
equipes e as horas trabalhadas. 

  Com a tecnologia, a solução que antes era feita por 
biometria, hoje em dia o controle de ponto pode ser 
feito por celular, web ou tablet. Esta inovação está 
presente no Oitchau, sistema de ponto eletrônico. 

  A nova ferramenta criada pela Oitchau permite que 
os funcionários batam o ponto por comando de voz 
e reconhecimento facial. Este tipo de solução se faz 
necessária também no cenário atual da pandemia do 
COVID-19, uma vez que esse sistema soluciona os riscos 
de contágio, já que os funcionários não precisam tocar 
no aparelho e conseguem bater o ponto de forma mais 
rápida, evitando longas filas. 
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O uso de ferramentas tecnológicas para gestão de RH tem 
agilizado as atividades e automatizado as ações das equipes.
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Mercado Fitness no Brasil 
está em plena expansão

O País é o segundo em número de academias de acordo com a IHRSA, associação internacional 
representante do mercado fitness no mundo

da do empresário Fernando 
Nero, que promete trazer 
um conceito inédito para 
o mercado nacional. O mo-
delo de negócio do Grupo 
Ultra vai oferecer opções 
de franquias fitness para 
todos os tipos de investi-
dores – desde o pequeno 
empresário até investido-
res profissionais. 

Em média, uma academia 
padrão custa em torno de 3 
milhões de reais. Neste caso, 
engloba produtos como a 
academia Ultra, com formato 
convencional low cost, e as 
academias boutiques, espe-
cializadas em treinamentos 
específicos – bike, condicio-
namento físico, balé, entre 
outros –, acopladas dentro 
da própria academia, tra-
zendo um grande diferencial 
para ela. 

“Esse modelo não existe 
no Brasil e vai inaugurar uma 
nova geração de academias 
para o segmento low cost”, 
analisa Fernando. Cerca de 
30 academias serão inaugu-
radas nas principais cidades 
brasileiras nos primeiros 
meses de 2021, com desta-
que para a 1ª unidade que 
começou no último dia 15, na 
Rua Augusta em São Paulo.

que 47% da população não 
pratica o mínimo de ativi-
dades físicas recomendadas 
pela Organização Mundial 
da Saúde - 150 minutos por 
semana.

O ano de 2021 se mostra 
promissor, mesmo a pan-
demia ainda sendo uma 
realidade. “O segmento no 
Brasil espera a adesão de 
pessoas que não praticavam 
atividades físicas antes do 
novo Coronavírus, assim 
como aconteceu na China.

No país da Ásia Oriental, 
35% das matrículas reali-
zadas após a liberação das 
academias foram efetuadas 

por pessoas que nunca 
pensaram em frequentar 
este tipo de ambiente. 
Essa atitude é esperada no 
Brasil, onde apenas 4% da 
população realiza exercí-
cios físicos em academias”, 
explica Fernando. A aposta 
será em locais com serviços 
cada vez mais específicos: 
treinamentos, condiciona-
mento físico, danças,etc - 
conhecidas como academias 
boutiques. 

Porém, sem descartar o 
mercado de academias low 
cost. Dentro desse cenário, 
um novo projeto sai do pa-
pel: a Ultra,nova empreita-

Três ferramentas que auxiliam a 
gestão de Recursos Humanos

  Este tipo de ferramenta contribui para a automati-
zação da gestão de RH nas empresas, economizando 
tempo e dinheiro e oferecendo transparência total aos 
colaboradores. 

	 •	Implementação de OKR - Para além de ferramentas 
e softwares que ajudam nas contratações e controles 
de ponto, existem ainda alguns modelos de gestão 
que tornam o trabalho dos colaboradores e o dia a dia 
da empresa mais eficiente e focado em resultados, os 
OKRs. A implementação de OKRs pode soar como 
algo novo para muitas pessoas. 

No entanto, algumas empresas já fazem uso deste mo-
delo de gestão há alguns anos. Pedro Signorelli, especia-
lista na implementação de OKRs e fundador da empresa 
Pragmática Gestão, é um dos responsáveis por trazer essa 
nova filosofia para dentro das organizações brasileiras. 
Mas OKRs - Objectives Key Results - são muito mais que 
uma metodologia, são uma espécie de filosofia de gestão 
que propõe maximizar resultados no curto prazo, através 
da transparência, foco e colaboração para empresas de 
diferentes tamanhos, tipos e segmentos. 

Eles dão à organização maior capacidade de se adaptar 
às mudanças do mercado, e também uma direção clara e 
parâmetros mensuráveis para a conquista dos objetivos. 
Mas, muito mais do que propor uma gestão mais eficiente, 
os OKRs estão ajudando empresas em seus processos 
de transformação. Fontes: (oitchau@sevenpr.com.br), 
(pragmatica@sevenpr.com.br) e (gupy@sevenpr.com.br). 

Felipe Rodrigues (*) 
 
Fidelizar clientes é tão importante 

quanto conquistar novos clientes. 
A fidelização é fundamental para 

qualquer empresa que deseja se 
tornar referência e continuar sólida 
por muito tempo no mercado. A base 
dessa estratégia é a confiança entre 
cliente e empresa, criada por meio de 
um atendimento diferenciado, além 
de produtos e serviços de excelência 
e atrativos para que a relação se 
perpetue.  

Fidelizar um cliente, significa que 
ele voltará a comprar outras vezes 
sem que seja necessário todo o pro-
cesso de convencimento empregado 
em uma primeira experiência. 

Além disso, o cliente fidelizado 
passa a indicar o local para amigos 
e familiares, costuma ampliar o 
ticket médio de suas compras e, 
normalmente, está mais aberto a 
emitir opiniões sinceras a respeito 
do produto, da empresa, do atendi-
mento e outros aspectos. Um estudo 
realizado pela KPMG International 
revelou que 84% das pessoas ouvidas 
pela pesquisa afirmaram que o fator 
que as mantêm leais a uma marca é 
a qualidade do produto. Para 76% 
do público, o valor do produto é 
determinante para a fidelidade. 

Tomando esses dados por base, 
uma ferramenta que pode se tornar 
extremamente interessante no pro-
cesso de conquista da fidelidade dos 

consumidores é o cashback. 
O sistema que devolve parte do 

dinheiro das compras de volta ao 
consumidor é muito popular nos 
Estados Unidos desde a década de 
1990 e vem ganhando força no varejo 
brasileiro. A fidelização é comum 
quando se utiliza o cashback, seja nas 
lojas online ou no varejo físico, por-
que o consumidor se sente motivado 
a voltar naquela determinada loja 
para usar os valores recuperados. 

Esse estímulo acaba construindo 
um ciclo de compras, uma vez que 
o consumidor enxerga os benefí-
cios de maneira rápida e prática e, 
consequentemente, volta a comprar 
utilizando os valores que recebeu. 
Pesquisa realizada pela Ebit Nielsen 

em parceria com a Elo aponta que 
as vendas online cresceram 47% 
apenas no primeiro semestre de 
2020, na comparação com o mesmo 
período do ano passado, totalizando 
R$ 38,8 bilhões. 

Nesse mesmo intervalo de tempo, 
estima-se que os cupons de descon-
tos e o cashback movimentaram mais 
de R$ 1,5 bilhão. Apesar de ainda 
representar uma fatia pequena no 
varejo online, o cashback já começa a 
se apresentar como uma ferramenta 
com potencial. Também chamado 
de “compra inteligente”, o cashback 
traz uma vantagem interessante 
se comparado, por exemplo, aos 
programas de milhagem, em que o 
consumidor precisa acumular uma 

quantidade de pontos razoável para 
conseguir trocá-los por produtos e 
serviços relevantes em estabeleci-
mentos pré-determinados. 

Ocorre que ao aderir ao cashback, 
o consumidor tem a liberdade de 
utilizar os valores em novas compras 
de forma quase imediata. É por 
isso que penso no cashback como 
um caminho sem volta. As chances 
de frustração do consumidor são 
minimizadas, uma vez que o uso do 
bônus acontece da maneira que o 
próprio consumidor escolher. Com 
esse mecanismo, a fidelização é con-
quistada em poucos cliques! 

 
(*) - É especialista em e-commerce, fundador e 
CEO do Meu Dim Dim, plataforma de cashback 

100% brasileira (www.meudimdim.com.br). 

Cashback: ferramenta eficaz para fidelizar clientes
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AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser realizada em 01.02.2021 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reunirem em 
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 01.02.2021, às 09:00hs, na sede social da empresa, situada na avenida Paulista, 352, 
11º andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Utilizar recursos financeiros mantidos junto ao 
Banco Safra S.A., para dar lastro à carta de fiança emitida em garantia da locação do imóvel situado na avenida Carmela Dutra, 180, Galpão 
37 do CLG - Centro Logístico de Guarulhos, Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP - que fora locado pela empresa Refinaria Nacional 
de Sal S.A., CNPJ/MF nº 60.560.349/0003-71; 2 - Eleger, para substituição do Diretor Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04 de 
janeiro de 2021, membro para compor a Diretoria e assim cumprir mandato remanescente até a eleição e posse da nova gestão em 2023; 
3 - Outros assuntos de interesse social. São Paulo/SP, 18 de janeiro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de julho de 2020.
Data, Hora e Local: 31 de julho de 2020, às 12:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º an-
dar, conj. 153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, 
uma vez que se encontra presente a totalidade de seus acionistas, conforme assinaturas apostas em livro 
próprio. Composição da Mesa: Presidente: André Petrich Mellão, Secretário: Marcos Mellão Alves de 
Lima. Ordem do Dia: (1) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre 
as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, publicadas na forma da lei; (2) destinação do resultado do exercício. Deliberações Tomadas por 
Unanimidade de Votos dos Presentes: 1. aprovados, sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos 
legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. 2. tendo em vista o resultado 
do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item “(2)” da ordem do dia; Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os 
acionistas presentes. São Paulo, 31 de julho de 2020. André Petrich Mellão - Presidente da Mesa, Marcos 
Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. José Artur Lima Gon-
çalves; ME. Mellão Participações Ltda.; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; Renata de Tomasi 
Mellão - p.p. Andre Petrich Mellão; André Petrich Mellão; R. Mellão Participações Ltda. - p.p. Gabriela 
Mellão Alves de Lima; Gabriela Mellão Alves de Lima; Sérgio Mellão Figueiredo; Frederico Mellão Al-
ves de Lima; Marcos Mellão Alves de Lima. Registrada na JUCESP sob o n° 543.868/20-5 em 21/12/2020.

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 353.003.595.00

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de julho de 2020
Data, Hora e Local: 31 de julho de 2020, às 11:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, 15º andar, 
conj. 153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, uma 
vez que se encontra presente a totalidade de seus acionistas, conforme assinaturas apostas em livro pró-
prio. Composição da Mesa: Presidente: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Secretário: Frederico 
Mellão Alves de Lima. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e 
deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019, publicadas na forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício referido em 
“a” supra; e (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos administradores. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: 1. aprovadas, sem emendas ou ressalvas, com a 
abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. aprovada, 
sem emendas ou ressalvas, a destinação do lucro líquido do período findo em 31 de dezembro de 2019 no 
montante de R$ 4.343.408,82 (quatro milhões, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais e 
oitenta e dois centavos), da seguinte forma: a) R$ 217.170,44 (duzentos e dezessete mil, cento e setenta 
reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes a 5% do lucro líquido, destinados à reserva legal; b) 
R$ 651.511,32 (seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos), corres-
pondentes a 15% do lucro líquido destinados ao fundo de reserva a que se refere a alínea “c” do artigo 19 
do Estatuto Social; c) R$ 1.737.363,53 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e 
três reais e cinquenta e três centavos) foram declarados como dividendos intermediários conforme Ata de 
Reunião do Conselho de Administração de 12 de maio de 2020; e d) R$ 1.737.363,53 (um milhão, setecentos 
e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), destinados ao pagamento 
de dividendos aos acionistas a serem pagos ao longo do exercício, até 31 de dezembro de 2020, à medida 
em que houver disponibilidade de caixa, a critério da Diretoria; 3. a fixação de remuneração anual global dos 
administradores será objeto de oportuna deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. 
São Paulo, 31 de julho de 2020. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins - Presidente da Mesa, Frede-
rico Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. José Artur Lima 
Gonçalves; R. Mellão Participações Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações 
Ltda.; Marcos Mellão Alves de Lima; Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; 
Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; Sérgio Mellão Figueiredo; André Petrich Mellão; Renata de 
Tomasi Mellão - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob o n° 538.925/20-6 em 18/12/2020.

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 353.003.174.91

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de julho de 2020
Data, Hora e Local: 31 de julho de 2020, às 10:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, 15º andar, conj. 
153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez que se 
encontra presente a totalidade de seus acionistas, conforme assinaturas apostas em livro próprio. Composição 
da Mesa: Presidente: André Petrich Mellão Secretário: Marcos Mellão Alves de Lima. Ordem do Dia: (1) 
prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras 
da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicadas na forma da 
lei; (2) destinação do resultado do exercício; e (3) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos 
administradores. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: 1) aprovados, sem 
emendas ou ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores 
da Companhia, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2019; 2) aprovada, sem emendas ou ressalvas, a destinação do lucro líquido do período findo em 31 de 
dezembro de 2019, no montante de R$ 2.938.342,65 (dois milhões, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e 
quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), da seguinte forma: a) R$ 146.917,13 (cento e quarenta e 
seis mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos), correspondentes a 5% do lucro líquido, destinados à 
reserva legal; b) R$ 440.751,40 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta 
centavos), correspondentes a 15% do lucro líquido, destinados ao fundo de reserva a que se refere a alínea “c” 
do artigo 19 do Estatuto Social; c) R$ 1.987.636,47 (um milhão, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e 
trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) foram declarados como dividendos intermediários, conforme Ata de 
Reunião do Conselho de Administração de 12 de maio de 2020; e d) R$ 363.037,65 (trezentos e sessenta e três 
mil e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e ainda, a distribuição adicional de dividendos da Reserva 
Especial, no montante de R$ 1.624.598,82 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e 
oito reais e oitenta e dois centavos), destinados ao pagamento de dividendos aos acionistas a serem pagos ao 
longo do exercício, até 31 de dezembro de 2020, à medida em que houver disponibilidade de caixa, a critério da 
Diretoria; 3) a fixação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se 
a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada 
por todos os acionistas presentes. São Paulo, 31 de julho de 2020. André Petrich Mellão - Presidente da Mesa,  
Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. José Artur Lima 
Gonçalves; R. Mellão Participações Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações 
Ltda.; Marcos Mellão Alves de Lima; Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; 
Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; Sérgio Mellão Figueiredo; André Petrich Mellão; Renata de 
Tomasi Mellão - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob o n° 539.415/20-0 em 18/12/2020. 

A linguagem audiovisual é a que melhor substitui o face to face.

Desde o início da 
pandemia, a busca 
por formas de en-

tretenimento e informação 
no YouTube aumentaram 
muito, isso porque 73,6% 
dos consumidores preferem 
assistir a vídeos, de acordo 
com uma pesquisa realizada 
pela NZN Intelligence. 

Esse formato beneficiou 
as marcas que já estavam 
apostando nele e alertou 
para aquelas que ainda não 
tinham experimentado a 
produção de conteúdo em 
vídeo. 

“Pessoas se conectam com 
pessoas e para se relacionar 
com o público que se inte-
ressa pelo seu produto nada 
melhor do que utilizar pesso-
as no processo. A linguagem 
audiovisual é a que melhor 
substitui o face to face”, 
explica Renan Pagliarusi, 
diretor da produtora NZN. 

Ainda segundo ele, tudo 
é mais fácil e possível de 
se mostrar com vídeo, 
comparando com outros 
meios de comunicação, 

Carros sem 
motorista correrão 
em Indianápolis 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O circuito de Indianápolis co-

meçou a ser construído em 1909 
e desde 1911 serve de palco para 
uma das mais famosas provas 
automobilísticas do mundo, as 
500 milhas de Indianápolis. Em 
outubro deste ano, o local vai 
receber uma corrida diferente, 
a Indy Autonomous Challenge, 
uma corrida de carros sem mo-
torista, envolvendo 30 equipes 
de universidades - o time ga-
nhador receberá um prêmio de 
1 milhão de dólares, o segundo 
e o terceiro levando 250 mil e 
50 mil respectivamente. 

Os organizadores dizem que 
o evento busca incentivar estu-
dantes a desenvolverem softwa-
res para veículos autônomos e 
inspirar jovens a se encaminha-
rem para a área STEM - Science, 
Technology, Engineering e Ma-
thematics (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática). Para 
garantir o equilíbrio da disputa, 
todas as equipes usarão um 
mesmo carro, um Dallara IL-15, 
com um motor Mazda 2.0 de 4 
cilindros turbo - os participantes 
deverão se preocupar apenas 
com o software. 

Não será apenas uma corri-
da, será um hackathon, uma 
competição com cinco etapas, 
sendo a primeira a elaboração e 
submissão de um documento no 
qual os participantes descreve-
rão a abordagem que pretendem 
abordar para o desenvolvimento 
do software. Nas etapas seguin-
tes, os participantes deverão 
detalhar seu projeto, construir 
e testar o software, culminando 
com a corrida propriamente 
dita. 

Serão 20 voltas pelo circuito 
de 4.023 metros, que deverão ser 
percorridas em até 25 minutos, 
a uma velocidade média de no 
mínimo cerca de 190 km/h. O 
evento tem muitos patroci-
nadores, desde empresas de 
software até os fornecedores 
dos veículos, de pneus e outros. 
Em 2019, no Reino Unido, o 
Robocar, um veículo movido por 
quatro motores elétricos, bateu 
o recorde mundial de velocidade 
para veículos autônomos, cerca 
de 282 km/h. 

Esse veículo não tem lugar 
para motorista e passageiros. 
É interessante lembrar que em 
certa ocasião um Robocar, logo 
após a largada, simplesmente 
mudou de rumo e espatifou-se 
ao chocar-se com o guard rail. 
É mais um passo rumo aos ve-
ículos autônomos, embora sua 
popularização, ao que parece, 
não esteja tão próxima. 

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

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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Podem optar pelo 
Simples Nacional as 
microempresas (ME) e 
empresas de pequeno 
porte (EPP) que não 
incorram em nenhuma 
das vedações previstas 
no art. 3º, §4º, e art. 
17 e parágrafos da Lei 
Complementar 123, de 
2006, regulamentada 
pela Resolução CGSN 
140/2018.

Para as empresas 
já em atividade, a 
solicitação de opção 

poderá ser realizada até o 
último dia útil de janeiro 
(29/01/2021). Se deferida, 
retroagirá a 01/01/2021.

Para empresas em início 
de atividade, o prazo para 
a solicitação de opção é 
de 30 dias contados do 
último deferimento de 
inscrição (municipal, ou 
estadual caso exigível), 
desde que não tenham de-
corridos da data de abertura 
constante do CNPJ: 180 dias 
(para empresas abertas até 
31/12/2020) ou 60 dias (para 
empresas abertas a partir 
de 01/01/2021). Quando 
deferida, a opção produz 
efeitos a partir da data da 
abertura do CNPJ. Após 
esse prazo, a opção somen-
te será possível no mês de 
janeiro do ano-calendário 
seguinte, produzindo efei-
tos a partir de então.

Ressalta-se que a solicita-
ção de opção somente pode 
ser efetuada no mês de ja-
neiro e exclusivamente por 
meio do Portal do Simples 
Nacional (em Simples - Ser-
viços > Opção > Solicitação 
de Opção pelo Simples Na-
cional), sendo irretratável 
para todo o ano-calendário.

Assim que realizada a 
solicitação, haverá a veri-
ficação automática de 
pendências, sendo que 
inexistindo pendências com 
nenhum ente federado, a 
opção será deferida; ha-
vendo pendências, a opção 
ficará “em análise”.

Durante o período da 
opção, é facultado o can-
celamento da solicitação 
da Opção pelo Simples 
Nacional, salvo se o pedido 
já houver sido deferido. O 
cancelamento não é permi-
tido para empresas em início 
de atividade.

Se a empresa já for optan-

te pelo Simples Nacional, 
não será necessário renovar 
o pedido a cada ano. Uma 
vez optante, a empresa 
somente sairá do regime 
quando excluída, seja por 
comunicação do optante ou 
de ofício.

Todas as empresas que 
desejarem optar pelo Sim-
ples Nacional deverão ter 
a inscrição no CNPJ, a ins-
crição Municipal e, quando 
exigível, a inscrição Esta-
dual. A inscrição munici-
pal é sempre exigível. A 
inscrição estadual é exigida 
para a empresa que exerça 
atividades sujeitas ao ICMS.

O contribuinte pode 
acompanhar o andamento, 
os processamentos par-
ciais e o resultado final 
da solicitação no serviço 
“Acompanhamento da For-
malização da Opção pelo 
Simples Nacional”. Para 
opção de empresas já 
em atividade, durante o 
período de opção, serão 
realizados processamen-
tos parciais nos dias 
09/01/2021, 16/01/2021 e 
23/01/2021, que têm como 
objetivo o deferimento das 
solicitações de empresas 
que, inicialmente, apresen-
taram pendências, mas que 
as regularizaram antes des-
ses prazos. O resultado final 
da opção será divulgado em 
11/02/2021.

Caso a opção pelo Simples 
Nacional seja indeferida, 
será expedido termo de in-
deferimento da opção pelo 
ente federado responsável 
pelo indeferimento. O in-
deferimento submete-se ao 
rito processual definido em 
legislação específica do res-
pectivo ente que o emitiu. 
A contestação à opção 
indeferida deverá ser 
protocolada diretamente 
na administração tributá-
ria (RFB, Estado, Distrito 
Federal ou Município) na 
qual foram apontadas as ir-
regularidades que vedaram 
o ingresso ao regime, após 
a ciência do indeferimento.

Por fim, esclarece-se que 
as informações adicionais 
podem ser obtidas no Per-
guntas e Respostas do Por-
tal do Simples Nacional – no 
capítulo “Opção”.

Eduardo Moisés

Opção pelo 
Simples Nacional 

2021

A pandemia abriu novas portas para o comércio exterior e 
trouxe novos cenários para o setor de logística no Brasil.
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Marcas apostam no audiovisual 
para gerar engajamento

Ter um blog e trabalhar bem nas redes sociais é importante para conectar-se com seu público. Mas 
nada substitui a linguagem audiovisual, por meio dela é possível prender a atenção do público de 
diferentes formas

alto e ter conteúdo para o 
ano todo do que investir 
esse mesmo valor em uma 
única campanha”, avalia o 
especialista. 

A NZN tem a produção 
de conteúdo no DNA da 
empresa, além de ser cria-
dora de verticais e possuir 
a produtora de audiovisual, 
produzindo conteúdos em 
vídeos há mais de dez anos. 
De acordo com as dores e 
objetivos da marca, a NZN 
ajuda a traçar uma estratégia 
de como atingir o público e 
produzir vídeos de acordo 
com a necessidade do clien-
te, de forma personalizada, 
buscando sempre a recor-
rência para fidelização do 
público a um preço justo. 

Segundo pesquisas, 47,9% 
das pessoas buscam por 
informações nos canais da 
própria marca. Por isso, o ca-
minho ideal é ter uma publi-
cação e produção recorrente 
do audiovisual, para atender 
às demandas de seu público. 
Fonte e mais informações: 
(https://nzn.io/).

podendo explorar a lin-
guagem corporal, perfil 
do host que apresenta 
o conteúdo, linguagem 
textual, cores, locações e 
regionalidade. É notável o 
quanto o conteúdo audio-
visual é importante para 
uma marca, mas com a 
necessidade de isolamento 
social e distanciamento, 
gravar os conteúdos não 
é uma tarefa fácil. 

“Em meio uma pandemia, 
o principal desafio é como 

viabilizar tudo isso com 
segurança. Foi um grande 
aprendizado e hoje, assim 
como grande parte do 
mercado, evoluímos em 
métodos alternativos de 
produção e tivemos que 
nos reinventar em diversas 
ocasiões,” conta Pagliaru-
si. Entre eles está como 
manter uma recorrência e 
conectar-se com o público, 
afinal, o objetivo é criar 
conexão. “É muito mais 
vantajoso investir um valor 

Quais serão as tendências na área 
de importação e exportação

O comércio exterior brasi-
leiro está aquecido. Segundo 
o especialista em logística 
internacional e diretor de 
operações da ES Logistics, 
Fabiano Ardigó, para 2021 a 
tendência é que a importa-
ção e exportação continuem 
crescendo no nosso país.

“No começo da pandemia, 
a redução dos espaços dis-
poníveis para o transporte 
aéreo de cargas, devido à 
diminuição da oferta de avi-
ões de passageiros, além do 
grande volume de produtos 
médicos para combater a 
pandemia, aumentou muito 
os valores do transporte de 
cargas”, afirma o especia-
lista. Ele acredita que para 
2021, a tendência continuará 
de alta ao menos no primeiro 
semestre.

Ainda, a pandemia abriu 
novas portas para o comércio 
exterior no Brasil e trouxe 
novos cenários para o setor 
de logística no Brasil. No mês 
de agosto, por exemplo, o 
país voltou a ser o principal 
parceiro comercial da Argen-
tina, tanto nas exportações 
quanto nas importações, 
superando a China, que até 
o mês de julho figurou como 
líder na balança comercial 
argentina.

Por outro lado, o importa-
dor brasileiro enfrenta um 
dilema. Enquanto o consumo 
parece aquecido, os valores 
de fretes marítimos passam 
por sua maior alta histórica. 
Hoje o custo para transportar 
um único container da China 
para o Brasil pode passar 
de 40 mil reais, valor que 
apresenta alta de mais de 
300%. “Esse pico é o maior 
dos últimos quatro anos 

e provavelmente da última 
década. Se essa tendência 
permanecer muitas empresas 
terão que passar a comprar 
no mercado interno” ressalta 
Ardigó.

A razão para tal aumento 
é um conjunto de fatores. 
Segundo o especialista, o 
principal deles é a desorga-
nização das cadeias de supri-
mentos durante os primeiros 
meses da pandemia. “Além 
disso, há uma falta crítica 
de containers no mercado. 
Isso ajudou a elevar os fre-
tes”. Apesar desse cenário, 
durante 2020, a ES Logistics 
registrou aumento de 56% no 
volume de transporte maríti-
mo internacional. 

“Durante a pandemia, os 
fornecedores de vinhos da 
Europa tiveram grande difi-
culdade de produção e cum-
primento nos prazos de entre-
ga. Muitos clientes passaram 
a importar este produto dos 
países vizinhos, como Chile e 
Argentina, onde encontraram 
uma grande vantagem com-
petitiva e agilidade”, afirma 
Ardigó. “Conseguimos trazer 

em 12 dias uma carga do Chi-
le até Vitória, por exemplo, o 
que levaria no mínimo 30 dias 
de transporte da Europa”, 
completa.

O especialista lembra 
que o modal rodoviário foi 
impulsionado pelo setor de 
químicos, têxteis, alimentos 
e bebidas, plásticos, mas o 
grande responsável por este 
aumento expressivo foi a im-
portação de vinhos. “A em-
presa registrou crescimento 
de 42% no volume de carga 
de vinhos em 2020”, aponta.

A ES Logistics trabalha 
com o modal rodoviário 
desde 2014, responsável 
pelo gerenciamento do 
embarque, análise de carga 
x documentos, organização 
de coleta, alinhamento entre 
os envolvidos no processo, 
tracking da carga e entrega 
no destino. “A expectativa é 
desbravar outros mercados 
neste modal e fechar 2021 
com crescimento de 65% 
no volume de negócios”, 
finaliza Ardigó. -  Fonte e 
mais informações: (www.
eslogistics.com.br).

3043-4171

www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 20 de janeiro de 20216

Ao longo dos anos, boa parte das pessoas viu o 
diploma como algo mais valioso, mas essa não é 
a visão do mercado, atualmente. De acordo com 

o Future of Jobs, estudo do Fórum Econômico Mundial, 
42% das habilidades e funções profissionais que conhe-
cemos passarão por transformações até 2022. 

Ou seja: as habilidades exigidas estão mudando, e grandes 
empresas como Apple e Google já não exigem mais um 
diploma de ensino superior para seus cargos. Isso porque a 
transformação digital que o mundo está passando resultou 
em uma chamada “nova economia”. Basta observar que 
entre as marcas mais valiosas do mercado hoje, estão as 
de tecnologia, onde antes reinavam há décadas empresas 
automotivas, de petróleo, entre outras. 

E, com uma mudança tão rápida, o mercado se viu ca-
rente de profissionais com habilidades adequadas para 
assumir os milhares de cargos que a cada ano se tornam 
disponíveis nessas empresas. O ensino tradicional não 
ensina o que é necessário para essa nova economia e não 
possui o dinamismo necessário para acompanhar esse 
movimento. Ou porque são engessados, focados na teo-
ria, muito longos, ou com custos elevados, inacessíveis. 

O lançamento do Google Career Certificates, os certi-
ficados de carreira do Google, é a prova disso. O gigante 
da tecnologia começa a investir pesado em capacitar 
pessoas para áreas em que cada vez mais estão sendo 
exigidas pelas empresas, como análise de dados, gestão 
de projetos e UX Design. No Brasil, isso já está aconte-
cendo: a Conquer, escola de negócios, está se destacando 
justamente por  oferecer cursos de Soft Skills, formação 
e especializações profissionais focadas na nova economia. 

Na prática, são formações e especializações em áreas 
de alta demanda de mercado, como marketing digital e 

O que é mais relevante para o currículo hoje em dia: um diploma de graduação ou um certificado de um curso profissional, 
referência na sua área? 

Foto de CDC no Pexels

estão o pensamento analítico e inovação, a aprendizagem 
ativa e diferentes estratégias de aprendizagem, criativi-
dade, originalidade e iniciativa, design de tecnologia e 
programação, pensamento crítico e analítico, liderança 
e influência social, inteligência emocional, raciocínio, 
análise e avaliação de sistemas, entre outras. 

“Se observarmos os tópicos mencionados pelo Fórum 
Mundial são as chamadas soft skils. Na Conquer, a maio-
ria dos nossos cursos traz o desenvolvimento dessas 
habilidades em seus conteúdos, e a ideia é capacitar 
os profissionais dentro de suas áreas para atuarem na 
nova economia”, diz Hendel. Para estar bem colocado 
no mercado, é preciso investir em cursos que trabalhem 
essas características e que, assim como as mudanças do 
mercado, são ágeis, ou seja, direto ao ponto, e possuem 
uma metodologia diferenciada. 

A especialização em “Liderança e gestão de pessoas”, 
por exemplo, foca em pilares essenciais do trabalho 
que é administrar equipes: cultura de empresas, con-
tratações, demissões e o papel do líder na inovação do 
negócio são tratados diretamente com especialistas no 
assunto. Cada turma, aliás, conta com uma masterclass 
de um profissional referência na sua área. Além disso, 
os professores de todos os cursos da escola são grandes 
nomes do mercado, profissionais que sabem como apli-
car na prática as habilidades que as principais marcas 
exigem em seu dia a dia. 

“Por isso, transformar a educação é necessário. Como 
escola focada no desenvolvimento de profissionais que 
tenham altas habilidades humanas desenvolvidas, a 
Conquer aposta nesse novo modelo. E observamos um 
mercado crescente, nesse sentido: com a nossa metodo-
logia conquistamos a confiança de mais de um milhão de 
alunos em apenas quatro anos de atividade, com retornos 
positivos. Isso nos faz seguir em frente e nos mostra que 
estamos indo no caminho certo”, finaliza Favarin. 

Desde que nasceu, em 2016, a Conquer vem acumulando 
resultados positivos e um crescimento relevante. Logo no 
primeiro ano de atuação, a escola faturou R$ 1,2 milhão, 
com duas unidades; no segundo ano, R$ 7 milhões, e em 
2019 o faturamento foi de R$ 23 milhões e 11 unidades. 
A estimativa para 2020, ano que transformou a história 
da Conquer, é de que o faturamento atinja a marca dos 
R$ 45 milhões.  

A escola, que inaugurou com o propósito de desenvolver 
as soft skills, ou seja, aquelas habilidades que vêm sendo 
cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho e não 
fazem parte do currículo de ensino tradicional, passou 
de quatro para 120 colaboradores. No início eram três 
professores e, atualmente, a escola conta com 850. Em 
quatro anos, a Conquer ofertou mais de 17 mil horas de 
aula e mais de 200 treinamentos in company. 

“Nossa missão é promover uma revolução na educa-
ção. Trazer para as pessoas uma formação completa que 
contribui para o sucesso profissional e pessoal do aluno. 
Acreditamos fortemente que o desenvolvimento pessoal 
é uma das ferramentas mais importantes para transfor-
mar a economia do país e trabalhamos cada vez mais 
arduamente para que isso aconteça”, finaliza Favarin. 

Fonte e mais informações: (www.escolaconquer.com.br).
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análise de dados. Dessa forma, a escola promove mais 
urgentemente a aproximação da educação com o mercado 
de trabalho. “As universidades acabam distanciando os 
alunos da realidade do mercado. A formação universi-
tária, muitas vezes, traz um ensino pouco aderente ao 
mercado de trabalho”, explica Hendel Favarin, um dos 
fundadores da Conquer.

“Hoje, é necessário agilidade, inovação e transformação 
muito rápidas no mundo dos negócios. Isso é consequên-
cia da nova economia, impulsionada pela transformação 
tecnológica pela qual estamos passando”. E é exatamente 
essa nova economia, decorrente da indústria 4.0, que 
está trazendo esse novo perfil de profissional e, con-
sequentemente, um novo futuro para a educação. Um 
futuro de educação contínua, pois nada mais é exato, a 
chamada lifelong learning. 

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, entre as 
habilidades necessárias para esse profissional do futuro 

hAbilidAdes exigidAs estão MudAndo

Cursos profissionAis 
x universitários: 

os desAfios pArA o 
ensino trAdiCionAl
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDMILSON WAGNER DUARTE FILHO, de nacionalidade brasileira, profis-
são planejador financeiro, estado civil divorciado, nascido em São José dos Campos - SP, no 
dia (11/12/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edmilson 
Wagner Duarte e de Maria de Fátima Gomes da Silva. A pretendente: SABRINA PACHECO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão corretora de seguros, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (24/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Edvaldo Pacheco da Silva e de Maria Cicera Bezerra da Silva.

O pretendente: DANILO FRANCESCHINI FAVARO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão auxiliar administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(30/12/1993), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo SP, filho de Flavio Luiz 
Favaro e de Suzana Franceschini Favaro. A pretendente: DANIELLE TRAVAGLIA 
VERGUEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/11/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Silas Vergueiro e de Márcia Travaglia Vergueiro.

O pretendente: ROGGER FERNANDES COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão autôno-
mo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/01/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito São Paulo - SP, filho de Romilto Fernandes Costa e de Celia Regina Vigano. A 
pretendente: GEOVANNA DE JESUS ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresária, estado civil solteira, nascida em Santo André - SE, no dia (05/05/1999), residente 
e domiciliada em Mauá - SP, filha de Edjairo Alves da Silva e de Valquiria Silva de Jesus.

O pretendente: MARCELO AUGUSTO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
professor de inglês, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/01/1996), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Luiz Pereira e de Niedja 
Rita da Silva. A pretendente: STEPHANI BETINI ISSA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/03/ 1997), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo Jose Issa e de Luciene Betini.

O pretendente: WILLIAM BRUNO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão empre-
sário, estado civil solteiro, nascido em Pouso Alegre - MG, no dia (10/02/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Wellington de Sousa e de Sheila 
Folhini. A pretendente: PAOLA LARA FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/08/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Maldonado Faria e de Ana Maria Lara Faria.

O pretendente: CELSO FRANCISCO DE SOUZA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profis-
são autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/09/1997), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso Francisco de Souza e de Luciana 
Dionisio Alencar. A pretendente: DAYANE NADAL ZANETIL, de nacionalidade brasileira, profis-
são jornalista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/05/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Zanetil e de Elaine Nadal Zanetil.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDNILSON CORREIA REBOUÇAS, profissão: ajustador mecânico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 29/05/1977, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Santos Rebouças e de Edna Lima 
Correia. A pretendente: JAQUELINE DE JESUS SANTOS, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 03/11/1982, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jeová Lima Santos e de Jardelina Conceição de 
Jesus Santos.

O pretendente: MATHEUS RIBEIRO RUAS, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/04/2001, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Flavio Pereira Ruas e de Renata Ribeiro Barbosa. 
A pretendente: SABRINA LOPES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/2002, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Gomes da Silva e de Tatiane Peixoto Lopes da Silva.

O pretendente: ADRIANO CAVALCANTE LUCENA, profissão: designer gráfico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Cavalcante Lucena e de Vanda Maria Reis 
dos Santos Lucena. A pretendente: ESTELA FABIANA TORRES DO NASCIMENTO, 
profissão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 28/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos 
Antônio Santana do Nascimento e de Janett Herminia Torres Orrego.

O pretendente: HIGOR SOARES MICHELETTO, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/03/1991, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Benedito Bonilha Micheletto e de Nubia Regina Soares 
Souza Micheletto. A pretendente: ELOISA FERREIRA ALVES, profissão: enfemeira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Alcino Alves e de Sidinéia Ferreira Alves.

O pretendente: JOILSON DE SANTANA OLIVEIRA, profissão: aux. de produção, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 14/04/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Aderbal Oliveira e de Josefa de Santana 
Oliveira. A pretendente: MARIA ALICE DE ALMEIDA FREITAS, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 01/07/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sabino Felipio Freitas e de Eliene de Almeida 
Pereira.

O pretendente: WELLINGTON VINCO ALVES, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1994, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Osmar Alves e de Adriana Vinco Alves. A pretendente: 
NATHALIA LARISSA MONTEIRO MIGUEL, profissão: estagiária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 27/05/1997, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Jorge Marques Miguel e de Elaine Aparecida Monteiro 
Marques Miguel.

O pretendente: MATEUS ROZAS SANTOS, profissão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Roberto Souza dos Santos e de Helena Rozas dos Santos. 
A pretendente: RAISSA LOHANE BARBOSA PEREIRA, profissão: psicóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Ronaldo Pereira e de Ioneide Barbosa.

O pretendente: ALLAN LEAL REIS, profissão: aux. administrativo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Marcelo Cristiano Reis e de Valéria Adriana Leal Reis. A preten-
dente: BEATRIZ BOTELHO LIMA, profissão: aux. de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 01/07/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Uziel Silva Lima e de Elena Botelho Lima.

O pretendente: ELIAS BRITO TEIXEIRA, profissão: aux.limpeza, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 09/04/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Teixeira e de Maria de 
Lourdes Brito Teixeira. A pretendente: ARIANA LAURINDO, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vani Helena Laurindo.

O pretendente: TIAGO COSTA DE ALMEIDA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 03/02/2000, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Gilberto Gonçalves de Almeida e de Maria Souza Costa de 
Almeida. A pretendente: KARINE ALVES CARDOSO, profissão: op. de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/10/2002, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Antonio Alves de Lima e de Vanderlania Cardoso da Silva.

O pretendente: WAGNER ALCÂNTARA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 28/03/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Maria Elza de Alcântara Silva. A 
pretendente: DAIARA LIMA DOS SANTOS, profissão: cabeleireira, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1995, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Erivaldo Cruz dos Santos e de Maria Aparecida de Lima.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA DA COSTA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Terezinha, PE, data-nascimento: 16/02/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Dimas Pedro da Costa e de Antônia Oliveira da Costa. A pre-
tendente: KETLIN RODRIGUES OLIMPIO, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Daniel Olimpio e de Cilene Aparecida Rodrigues Olimpio.

O pretendente: JEFFERSON CORREIA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Matriz de Camaragibe, AL, data-nascimento: 30/05/1994, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jenivalte Correia da Silva e de Cícera Maria Batista da Silva. A 
pretendente: MARIA NATHALIA RAMOS BEZERRA DA SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1996, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Manoel Solon Bezerra da Silva e de Eudalia Ramos Alves.

O pretendente: EDUARDO ALBERTO DAGLIO DE SOUSA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Aguinaldo Alberto de Sousa e de Silvana Daglio Peikow. 
A pretendente: VANESSA SODRÉ DOS SANTOS MELO, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José dos Santos Melo e de Maria da Conceição Sodré dos Santos.

O pretendente: ORLANDO BERTOLINO ROCHA, profissão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1967, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Arlindo Rocha e de Ambrosina Bertolina da Rocha. 
A pretendente: ADRIANA DE CASSIA VIEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 15/10/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Carlos Vieira e de Maria da Silva Lima Vieira.

O pretendente: JOHN LENNON CAVALCANTE DE SOUSA, profissão: aux. de loja, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudio Rodrigues de Sousa e de Carlinha Lo-
pes Cavalcante. A pretendente: THAMIRES RODRIGUES DE JESUS, profissão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alfredo Rodrigues de Jesus e 
de Sonia Maria Rodrigues de Jesus.

O pretendente: SILAS SILVA ALVES, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1993, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Moises Armando Alves e de Eunice Paulino da Silva Alves. A pretendente: 
TALITA DA SILVA FERREIRA, profissão: analista de controles internos, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Roberto Ferreira e de Iraneide Maria da Silva Ferreira.

O pretendente: FERNANDO FONSECA DE SOUZA, profissão: analista de custos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel Xavier de Souza e de Maria Jose Fon-
seca. A pretendente: BRENDA MARTINEZ ORTEGA, profissão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1993, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Paulo Martinez Ortega e de Andreia Martinez Ortega.

O pretendente: RUBENS NOGUEIRA SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1995, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Raimundo da Paz Santos e de Anisia Josefa Santos. A 
pretendente: JOYCE DE LIMA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, na-
turalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/02/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Valdemar de Lima Silva e de Maria Erenilda da Silva.

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES NUNES, profissão: aux. administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilberto Nunes e de Suely Rodrigues Nunes. A 
pretendente: ALANA ALVES DOS SANTOS, profissão: aux.de marketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1997, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Jose Raimundo dos Santos e de Estelina Alves dos Santos.

O pretendente: JAILSON FRANCISCO DA SILVA, profissão: programador de manu-
tenção, estado civil: divorciado, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 26/08/1981, 
residente e domiciliado em Jundiaí, SP, filho de Sebastião Francisco da Silva e de Iva-
nir Coutinho da Silva. A pretendente: LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS, profissão: 
compradora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, 
SP, data-nascimento: 24/11/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Sebastião Rosa dos Santos e de Maria Augusta da Silva Santos.

O pretendente: JORGE RICARDO GOMES PINTO JÚNIOR, profissão: eletricista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Ricardo Gomes Pinto e de Valdirene 
Bortoti de Oliveira Gomes Pinto. A pretendente: KENDELLY BEZERRA DE ARAUJO, 
profissão: maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 22/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivan Soares de 
Araujo e de Mauriceia Bezerra de Vasconcelos Soares de Araujo.

O pretendente: LUCIANO SOARES ISIDORIO, profissão: agente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osmario de Souza Isidorio e de Maria Selma So-
ares Isidorio. A pretendente: MONIQUE CRISTINA FERREIRA ANDRADE, profissão: 
agente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Humberto Caio Andrade 
e de Marilene Aparecida Ferreira Andrade.

O pretendente: DANIEL VASCONCELOS DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1983, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Bartolomeu de Souza e de Marcia Maria Alves. A preten-
dente: ALESSANDRA SOARES DE JESUS, profissão: estagiária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Erinaldo de Jesus e de Luciana Soares Bezerra de Jesus.

O pretendente: MARCOS APARECIDO DE SOUZA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/09/1978, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Paulino de Souza e de Egnolia dos Santos 
Souza. A pretendente: SILVÂNIA MARIA LINS, profissão: gerente de treinamento, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Bonito, PE, data-nascimento: 25/04/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Davino Ferreira Lins e de Maria José Lins.

O pretendente: BRUNO DA SILVA VICENTE, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1988, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Geovane Ulisses Vicente e de Francisca Irene Alves da Silva Vicente. A pretenden-
te: ALINE CAROLINE DA ROCHA SANTANA, profissão: assistente administrativo, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Pedro de Souza Santana e de Cleunice Márcia Rocha Santana.

O pretendente: SAMUEL FERNANDES DOS SANTOS SEVERIANO, profissão: en-
genheiro elétrico, estado civil: solteiro, naturalidade: Altônia, PR, data-nascimento: 
27/07/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Severiano 
e de Delmira Fernandes dos Santos Severiano. A pretendente: CYNTHIA LIEGE DE 
MELO SANTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/02/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Marcos José dos Santos e de Maria Liege Domingos de Melo Santos.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA BARROS, profissão: prevenção de perdas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Altamira, PA, data-nascimento: 15/12/1988, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José da Conceição Barros e de Francisca Maria da 
Silva. A pretendente: BIANCA PESTANA AIRES, profissão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Altamira, PA, data-nascimento: 08/10/1994, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Teodoro Fiel Aires Junior e de Suzete Macedo Pestana.

O pretendente: MALEK AMOR, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Tunisia, data-nascimento: 04/05/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho 
de Ali Ben Amor e de Maryam Taleb. A pretendente: YOULEYDY PRINCESA BARBO-
SA ABREU, profissão:, estado civil: divorciada, naturalidade: Terezina, PI, data-nasci-
mento: 03/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Perei-
ra de Abreu e de Raimunda Alves Barbosa.

O pretendente: DANILO GOMES DOS SANTOS, profissão: mecânico de manuten-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
01/07/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdir dos Santos e 
de Margarete Gomes de Morais Santos. A pretendente: NAUANE ANGÉLICA LIMA, 
profissão: assistente departamento pessoal, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 10/11/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Evanildo dos Santos Lima e de Sandra Angelica da Silva Lima.

O pretendente: LEANDRO HENRIQUE LIRIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lilian Liria dos Santos. A pretendente: LETICIA DE 
OLIVEIRA FELIX, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (16/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Antonio Felix e de Roseli de Oliveira Felix.

O pretendente: LUIZ CARLOS MAURICIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ope-
rador de máquina, nascido em Rio Formoso, PE, no dia (15/02/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino José Mauricio e de Marluce Maria dos Santos. 
A pretendente: MARIA DA PAZ DE MOURA, estado civil divorciada, profissão aposentada, 
nascida em São Joaquim do Monte, PE, no dia (07/08/1962), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Domingos de Moura e de Helena Maria da Conceição.

O pretendente: ALEX SÃO PEDRO DE MORAIS, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em Suzano, SP, no dia (06/12/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ronivon Americo de Morais e de Nadir Costa São Pedro. A 
pretendente: THAMIRIS BARROS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
expedição, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Neves de Oliveira e de Lucineia Raimunda de Barros.

O pretendente: FELIPE SOUZA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mario Ferreira da Silva e de Dina Carla de Souza da Silva. A 
pretendente: PAULA VIEIRA TELES MARTINS, estado civil solteira, profissão boleira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Odair Teles Martins e de Valeria Vieira Teles Martins.

O pretendente: GEOVANE SEVERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão contro-
lador de acesso, nascido em Timbauba, PE, no dia (30/06/1989), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Severino José Idelfonço e de Severina Maria 
da Silva. A pretendente: RUTH ALVES FEITOSA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1990), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Cicero Lino Feitosa e de Ulda Alves de Queiroz Feitosa.

O pretendente: ANTONIO CRISTOVAM DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão 
aposentado, nascido em Pitimbú, PB, no dia (19/02/1937), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Cristovam dos Santos e de Alzira Maria da 
Conceição. A pretendente: DIONIZETE ALVES DE MOURA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Panorama, SP, no dia (22/08/1962), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jovino Alves de Moura e de Zulmira Bispo.

O pretendente: CLAUDEMIR TOMAZ LUCIANO, estado civil divorciado, profissão as-
censorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Tomaz Luciano e de Ana Rosa Luciano. A pretendente: 
PATRÍCIA DE ANDRADE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão fiscal de prevenção 
de perdas, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/02/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves de Oliveira e de Luiza de Andrade.

O pretendente: ROGÉRIO COSTA CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1975), residente e do-
miciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Cardoso da Silva e de Francisca 
Sabina Cardoso. A pretendente: LUCINEIDE SILVA MOURA, estado civil divorciada, 
profissão costureira, nascida em Monte Santo, BA, no dia (12/03/1973), residente e 
domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Antonio Andrade Moura e de Azinda 
do Espirito Santo Silva.

O pretendente: AILTON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de TI, 
nascido em Queimadas, BA, no dia (19/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Carlos da Silva e de Rosanete Santos da Silva. A pretendente: 
JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enferma-
gem, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/02/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joel Sebastião da Silva e de Maureci de Jesus Gonçalves da Silva.

O pretendente: RONALDO ARAUJO COSTA, estado civil divorciado, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1984), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Valdemar Araujo Costa e de Maria da Paz Araujo Costa. 
A pretendente: SOLANGE DELFINO DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão po-
licial militar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1977), residente e domiciliada na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de David Delfino de Souza e de Maria José de Souza.

O pretendente: JOSEMAR DE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Wagner, BA, no dia (17/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Lúcio de Araujo Carvalho e de Vera Lucia Santos de 
Oliveira. A pretendente: LETICIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco de Souza Filho e de Neusa Santos Souza.

O pretendente: ANDRÉ BONETTI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/01/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir de Oliveira e de Vastenir Bonetti de Oliveira. 
A pretendente: FERNANDA EUFRAUZINO PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
supervisora operacional, nascida em São José de Caiana, PB, no dia (17/07/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Pereira da Silva e 
de Edileuza Gessy Eufrauzino Pereira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: REINAN DOS SANTOS REIS, estado civil solteiro, profissão bombeiro civil, 
nascido em Maiquinique, BA, no dia (16/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Reginaldo Porto dos Reis e de Valdirene Pereira dos Santos. A 
pretendente: LARISSA DOS SANTOS REIS, estado civil solteira, profissão assistente ad-
ministrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/01/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Souza Reis e de Tereza Clara dos Santos Reis.

O pretendente: ELTON DOS SANTOS MENDES, estado civil divorciado, profissão moto 
frete, nascido em Acajutiba, BA, no dia (19/01/1974), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Lourenço Mendes e de Clarice Mendes dos Santos. A 
pretendente: JEANE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão cuidadora, 
nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (23/10/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Ferreira Santos e de Eurides dos Santos.

O pretendente: LUCAS CUNHA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Andre dos Santos e de Yara Cunha de Oliveira. 
A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS LIRA SILVA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Genesio Lira Silva e de Simone Maria dos Santos.

O pretendente: FLAUBERT SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/2001), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Glaubert Ferreira de Sousa e de Gizzele Justino dos Santos. 
A pretendente: MARCELA DOS SANTOS DA COSTA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcelo José da Costa e de Maria do Carmo Santos de Oliveira.

O pretendente: ÉVERTON MARQUES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marinho Marques Ferreira e de Maria das Dores Ferreira. 
A pretendente: RAQUEL LIMA DA ROCHA, estado civil solteira, profissão operador de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1998), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Mario Vilar da Rocha e de Rosana de Fatima Lima da Rocha.

O pretendente: ADRIANO SOUSA LOPES, estado civil solteiro, profissão tecelão, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (21/08/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José de Sousa Lopes e de Odélia Angelim Lopes. A pretendente: MARIA 
DAS DORES CIRILO DE SOUSA, estado civil divorciada, profissão porteira, nascida em 
Mauriti, CE, no dia (08/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco de Assis de Sousa e de Maria de Fatima Cirilo de Sousa.

O pretendente: VALDEMIR BARBOSA DE ARRUDA, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Lima de Arruda e de Maria Barbosa de 
Arruda. A pretendente: EUNICE NERES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
aposentada, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/1971), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Oliveira Neres e de Valmira Machado Neres.

O pretendente: KAIO FERREIRA CARDOSO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
biomédico, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Cardoso de Oliveira e de Quiteria Carlos Ferreira de 
Oliveira. A pretendente: THAÍS DE PAULA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão secretá-
ria acadêmica, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Geraldo Ribeiro e de Erminia Angela de Paula Ribeiro.

O pretendente: CAIO HENRIQUE YAMAGUTI VERONA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Verona e de Angelica Yamaguti Verona. A preten-
dente: GABRIELLY FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/2003), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Medeiros de Oliveira e de Maria Marcia Ferreira Silva.

O pretendente: ROGÉRIO DA CRUZ BIANO, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rafael Altino Biano e de Valdenice Francisca da Cruz Biano. A 
pretendente: FABIANA MATIAS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão cabe-
leireira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (03/04/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Soares dos Santos e de Marlene do Carmo Matias.

O pretendente: LUCIANO LUCENA NEVES, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Inacio Ferreira Neves e de Maria de Fátima Lucena Leite Neves. A 
pretendente: JAÍNE RABELO SALES, estado civil solteira, profissão operadora de telea-
gendamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/03/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Moreira Sales e de Efigenia Donata Rabelo Sales.

O pretendente: CLÉBER FERNANDO CRUZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/04/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Leite de Souza e de Adelaide Maria da Cruz. A 
pretendente: THAÍS MARQUES MACÁRIO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Silvestre Pereira Macário e de Maria Lucia Marques.

O pretendente: MARCELO DIAS VIEIRA, estado civil divorciado, profissão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1976), residente e domiciliado no Jardim Santo 
Antônio, São Paulo, SP, filho de Jose Vieira Filho e de Alice Dias Vieira. A pretendente: 
ÉRICA RODRIGUES FRANCA, estado civil divorciada, profissão bancária, nascida em 
Salinas, MG, no dia (10/04/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Ferreira Franca e de Ana Rodrigues Franca.

O pretendente: THIAGO TEOFILO PAIVA, estado civil solteiro, profissão assistente admi-
nistrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gervasio Nunes Paiva e de Tania Maria Ferreira Teofilo 
Paiva. A pretendente: SHEILA JOYCE REIS DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
estagiária, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/09/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Antonio da Silva e de Arlete Donisete dos Reis.

O pretendente: RODOLFO VINÍCIUS CERUTTE SOARES DA SILVA, estado civil divorciado, 
profissão atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria Soares da Silva e de Ana Virginia Cerutte 
Soares da Silva. A pretendente: BEATRIZ CAETANO, estado civil solteira, profissão con-
sultora de beleza, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Caetano e de Clarice da Silva Caetano.

O pretendente: VINÍCIUS OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Ramos de Sousa e de Marlene de Oliveira Alves. A 
pretendente: AMANDA DE LIMA FRANCISCO, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo José Francisco e de Rosimeire Maturana de Lima.

O pretendente: EDERSON DUARTE, estado civil divorciado, profissão técnico de ilumi-
nação, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de João Duarte e de Maria das Graças Duarte. A pretendente: 
JULIANA PAIS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão agente de atendimento, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Coralice Pais de Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON SILVA PIMENTEL, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (13/12/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Rodrigues Pimentel e de Rosilda Helena da Silva. A 
pretendente: ANA HELENA FERNANDES, estado civil divorciada, profissão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jair Fernandes e de Edna Farias da Silva.

O pretendente: ALEX SOUSA MARQUES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nas-
cido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (02/02/2002), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Paulo Marques da Silva e de Dionete Sousa dos 
Santos. A pretendente: SABRINA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1998), residente 
e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Joselito Alves da Silva e de 
Solange Aparecida de Oliveira Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

MILTON FORTUNATO DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão lim-
pador técnico, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de agosto 
de mil novecentos e noventa e um (17/08/1991), residente e domiciliado Rua José 
Vidal, 161, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Milton Fortunato da Silva e de Magali Aparecida Januario. ANA CAROLINE 
FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profissão babá, nascida neste Distri-
to (CN:LV.A/232.FLS.115V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de se-
tembro de mil novecentos e noventa e cinco (01/09/1995), residente e domiciliada 
Rua José Vidal, 161, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Débora Fernandes da Silva.

CARLOS ALBERTO NONATO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/043.FLS.277V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e sessenta e oito (10/04/1968), 
residente e domiciliado Rua Nova Beira, 278, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Reinaldo Nonato de Souza e de Sebastiana Elias Junior de Souza. SIMONE 
ANGELA TOLENTINO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/058.FLS.189-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho 
de mil novecentos e setenta e dois (27/07/1972), residente e domiciliada Rua Nova 
Beira, 278, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Fernandes Tolentino e de 
Minervina Angela Tolentino.

IGOR ORTEGA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão operador de telemarke-
ting, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.087-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e 
quatro (17/05/1994), residente e domiciliado Rua Dom José Botelho, 74, aparta-
mento 32-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Reginaldo Aparecido dos Santos Ribeiro e de Maria Aparecida Lopes Ortega 
Ribeiro. STEPHANIE CRISTIE COSTA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Santa Isabel, neste Estado (CN:LV.A/078.FLS.078V-ARUJÁ/SP), San-
ta Isabel, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e nove 
(16/12/1999), residente e domiciliada Rua Dom José Botelho, 74, apartamento 
32-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Fabiana Cristina Costa.

FELIPE EDUARDO CORDEIRO DE GODOY, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
expedição, nascido neste Distrito (CN:LV.A/168.FLS.124V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e dois (22/08/1992), re-
sidente e domiciliado Rua Coração Brasileiro, 05, casa 03, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donizeti Aparecido Godoy e de Re-
giane Cordeiro. STEPHANIE DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de cozinha, nascida neste Distrito (CN:LV.A/238.FLS.267V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (14/12/1995), 
residente e domiciliada Rua Coração Brasileiro, 05, casa 03, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tercio Lopes de Souza e de Elisangela 
da Silva Cezar.

JOABE JOSIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de limpeza, nas-
cido em Araras, neste Estado (CN:LV.A/053.FLS.064 ARARAS/SP), Araras, SP no 
dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e oito (30/09/1998), residente 
e domiciliado Rua Franca, 228, Jardim Piratininga, Araras, neste Estado, Araras, 
SP, filho de Josias Sebastião da Silva e de Gicelia Maria Pereira da Silva. ANA 
CAROLINA DE CASTRO CAFÉ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/285.FLS.051V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e sete (03/08/1997), residente 
e domiciliada Rua Jornalista Francisco Dias Herrera, 34, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelino dos Santos e de Joana 
D'Arc de Castro Café dos Santos.

MARCIO ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em Picos, Estado do Piauí (CN:LV.A/181.FLS.161 ITAQUERA/SP), Picos, PI 
no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e um (10/12/1991), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Catalani, 191, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Joaquim Alves de Sousa e de Maria dos Remédios de Oliveira. ALICE ALMEIDA 
DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/365.FLS.049V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de ja-
neiro de dois mil (21/01/2000), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-Campo, 446, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Freire de Carvalho e 
de Elaine Cristina de Almeida.

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/124.FLS.079-SAÚDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(28/11/1991), residente e domiciliado Rua Noventa e Nove, 1111, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Pereira da 
Silva Santos e de Domingas Oliveira da Silva Santos. MARIA EDNEIA DE SOUSA 
NUNES, estado civil solteira, profissão montadora de eletrodomésticos, nascida em 
Princesa Isabel, Estado da Paraíba (CN:LV.A/013.FLS.177V-TAVARES/PB), Prin-
cesa Isabel, PB no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e três 
(26/06/1993), residente e domiciliada Rua Noventa e Nove, 1111, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Bernardino Nu-
nes e de Maria Imaculada Sousa Nunes.

LUIZ ANTÔNIO REIS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão fiscal de loja, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e oito (11/12/1968), residente e domiciliado Rua Sabbado 
D'Ângelo, 2495, bloco B, apartamento 51, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ma-
medio Felix dos Santos e de Rita Reis dos Santos. SIMONE APARECIDA RODRI-
GUES DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão aposentada, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e setenta 
(04/07/1970), residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 2495, bloco B, apar-
tamento 51, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Saturnino Rodrigues de Souza e 
de Heli Rodrigues de Souza.

EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profissão estagiário, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/298.FLS.046 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (06/01/1998), residente e domiciliado 
Rua Itamar Franco, 599, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Erivaldo Oliveira Souza e de Renata de Oliveira. DEBORA 
MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão agente de recrutamento, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/331.FLS.125 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (09/01/1999), residente e 
domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 445, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Deolino Martins dos Santos Filho e de Danusia Loiola dos 
Santos.

DENILSON ARAUJO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de siste-
mas, nascido em 1º Subdistrito de Santo André, neste Estado (CN:LV.A/359.FLS.
249V-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia seis de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco (06/04/1995), residente e domiciliado Rua 
Redenção, 28, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Paulo Jorge Azevedo Oliveira e de Norma de Souza Araujo Oliveira. BRUNA 
ALVARELLI CANDIDO ALEXANDRE, estado civil solteira, profissão auxiliar finan-
ceiro, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/079.FLS.236V-JARAGUÁ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de dois mil e um (24/11/2001), residen-
te e domiciliada Rua Acauã, 15, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Anderson Alexandre Soares Alexandre e de Quelle Cristina 
Candido Alexandre.

FRANKLIN RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar técnico, 
nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze de setem-
bro de mil novecentos e setenta e nove (13/09/1979), residente e domiciliado Avenida 
Lara Campos, 1129, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joacy Rodri-
gues da Silva e de Maria Magalí da Silva. LAISA GOMES DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão bancária, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta e quatro 
(25/06/1974), residente e domiciliada Avenida Lara Campos, 1129, Vila Progresso, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Barbosa do Nascimento e de Geni Gomes do 
Nascimento.

PEDRO GABRIEL STIEBOLDT, estado civil solteiro, profissão logista, nascido em 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/010.FLS.247-6ª ZONA JUDICIÁRIA DE 
NITERÓI/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia quatro de outubro de mil novecentos e 
oitenta e um (04/10/1981), residente e domiciliado Rua Matias Quevedo, 240, apar-
tamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Luiz Carlos Stieboldt e de Maria de Fatima Pereira Stieboldt. DANIELA 
TOLEDO, estado civil solteira, profissão advogada, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/073.FLS.114V-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de abril de mil novecentos e oitenta e nove (27/04/1989), residente e domiciliada 
Rua Matias Quevedo, 240, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Jesus Toledo e de Rosana Magalhães 
Toledo.

JOSE ARNALDO DE MATOS, estado civil divorciado, profissão comerciante, nas-
cido em Adolfo, neste Estado, Adolfo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil nove-
centos e sessenta e três (01/02/1963), residente e domiciliado Rua Antônio Moura 
Andrade, 111, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Ribeiro de Matos e de 
Aparecida Eliza de Sales Matos. SILVANA FEBA, estado civil divorciada, profissão 
advogada, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de 
maio de mil novecentos e sessenta e oito (16/05/1968), residente e domiciliada Rua 
Antônio Moura Andrade, 111, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Feba Neto 
e de Lindaura Alves Feba.

DIEGO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão engenheiro de segurança 
do trabalho, nascido em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/135.FLS.112-VILA PRUDEN-
TE/SP), Belém, PA no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(28/09/1986), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 72, bloco 02, apar-
tamento 111, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Alves da Silva 
e de Ednólia dos Santos Silva. NATHALIA DAVID DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão fisioterapeuta, nascida neste Distrito (CN:LV.A/174.FLS.288V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e três (13/01/1993), 
residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 72, bloco 02, apartamento 111, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas Bispo dos Santos e de 
Irene Ferreira David.

LETÍCIA SABRINA SOARES AYRES, estado civil solteira, profissão administra-
dora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/098.FLS.159 TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e noventa e quatro (10/07/1994), 
residente e domiciliada Rua Praia de Torres, 294, casa 01, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Radir Tadeu Ayres e de Patricia Soares. YANCA 
DORIS PAIVA, estado civil solteira, profissão analista de operações, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/246.FLS.098-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (13/02/1996), 
residente e domiciliada Rua Praia de Torres, 294, casa 01, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto de Paiva e de Paula Patricia da 
Cruz.

MAYCON ANDERSON DA SILVA MOURA, estado civil divorciado, profissão en-
fermeiro, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de agosto 
de mil novecentos e oitenta e três (12/08/1983), residente e domiciliado Rua Au-
gusto Carlos Bauman, 206, apartamento 04-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Jose Pereira de Moura e de Marlene da Silva Moura. ANA LUCIA DA SILVA 
GONÇALVES, estado civil divorciada, profissão agente de negócios, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos 
e oitenta (05/09/1980), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, 
apartamento 04 A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Feliciano da Silva 
e de Conceição Aparecida da Silva.

RODENILSON DA SILVA FARIAS, estado civil solteiro, profissão chapeiro, nasci-
do em Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.235 JUAZEIRO/BA), Juazeiro, 
BA no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e um (21/03/1991), 
residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, 357, Jardim Cibele, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Roldão Luiz Farias e de Maria da Glória Silva. ALINE VIVIANE 
TELES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em Jua-
zeiro, Estado da Bahia, Juazeiro, BA no dia três de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e um (03/12/1981), residente e domiciliada Rua Adolfo Appia, 357, Jardim 
Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos da Silva e de Maria 
do Carmo Teles.

JEFFERSON DOUGLAS LINS DE ALBUQUERQUE, estado civil divorciado, pro-
fissão fresador CNC, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia 
nove de abril de mil novecentos e oitenta e nove (09/04/1989), residente e domi-
ciliado Rua Erva Galega, 163, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Milton Lins de Albuquerque Filho e de Rozene da Conceição Melo de Albuquer-
que. ANA GLÁUCIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão 
operadora de vendas, nascida neste Distrito (CN:LV.A/185.FLS.009 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e três 
(09/06/1993), residente e domiciliada Avenida Lara Campos, 1201, Vila Progres-
so, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cavalcante Filho e de Antonia 
Geneci de Oliveira.

ROMULO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.024-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(16/12/1992), residente e domiciliado Rua Francisco Albani, 38, apto 44-B, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Alves da Silva e de Maria de Lurdes Lean-
dro Silva. PALOMA BEZERRA BITÚ, estado civil divorciada, profissão bancária, 
nascida em Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia dezenove de setembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (19/09/1989), residente e domiciliada Rua Francisco 
Albani, 38, apto 44-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves Bitú e de 
Raimunda Francisca Bezerra Bitú.

ATILA MARTINS DIAS, estado civil solteiro, profissão balconista de oficina, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/436.FLS.261-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (02/10/1995), residente 
e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 206, apartamento 85-A, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alcir Martins Dias e de Dionice Aparecida Almeida Souza. ANDRESA 
RICHELLE DE SOUSA FERREIRA, estado civil solteira, profissão assistente adminis-
trativo, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/173.FLS.074V-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(04/12/1996), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, apartamento 
85-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Martins Ferreira e de Auricelia de 
Sousa Almeida.

FERNANDO TERENCE PARENTE, estado civil solteiro, profissão motoboy, nasci-
do no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/136.FLS.005-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(09/10/1992), residente e domiciliado Rua Andréas Amon, 170, bloco A, aparta-
mento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Ailton Ferreira Parente e de Regina Celia Terence Parente. CRISTIANE DOS 
SANTOS HABENSCHUSS, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/086.FLS.031V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de abril de mil novecentos e noventa e três (14/04/1993), residente e do-
miciliada Rua Jardim Tamoio, 364, bloco A, apartamento 43, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Habenschuss e de 
Filomena dos Santos Queiroz.

FELIPE WILLIAM DE CÁES RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/087.FLS.091V CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de julho de mil novecentos e noventa e um (08/07/1991), residente e domiciliado 
Rua Manoel Bacelar, 239, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter 
Barbosa Ribeiro e de Janaina Maria de Cáes. VILMA GIL MARCOLINO SIMÃO, es-
tado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/240.FLS.160V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e seis 
(07/01/1996), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 239, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Marcolino Simão e de Belanice Gil do Vale 
Rocha.

DAVI CRUZ RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão ajudante de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/211.FLS.128 VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(15/05/1995), residente e domiciliado Rua da Paz, 1971, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lourenço Rodri-
gues e de Nearia Soares Cruz. ADRIANNE ARGOLO SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/035.FLS.201-2º 
OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia trinta de dezembro de mil novecentos e 
noventa e seis (30/12/1996), residente e domiciliada Rua da Paz, 1971, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genildo 
Soares Santos e de Adriana Argolo dos Santos.

GUILHERME APARECIDO RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão atendente, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/237.FLS.246V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (05/11/1995), residente e 
domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 1064, casa 02, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Ribeiro da Sil-
va. YANDRA LALLESKA LIMA DE PAIVA BONFIM, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing receptivo, nascida em São Bernardo do Campo, neste 
Estado (CN:LV.A/239.FLS.047-GUAIANASES/SP), São Bernardo do Campo, SP no 
dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e nove (18/10/1999), residente e 
domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 1064, casa 02, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Sena Bonfim e de Sandra 
Vanessa Lima de Paiva.

RENATO MARTINIUK, estado civil divorciado, profissão funcionário público, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos 
e sessenta e um (15/11/1961), residente e domiciliado Rua Guaraxaim, 312, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Stefan Mar-
tiniuk e de Olga Serrato Martiniuk. ROSANA GOMES DE OLIVEIRA MARIA, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e sessenta e três (20/11/1963), 
residente e domiciliada Rua Guaraxaim, 312, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amadeu de Oliveira e de Cilzira Gomes de 
Oliveira.

DANIEL BALTAZAR SIMÕES FILHO, estado civil divorciado, profissão agente escolar, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos 
e setenta e nove (07/01/1979), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 175, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Baltazar Simões e de 
Isa Terezinha Simões. SILVIA PEREIRA DE ARRUDA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e 
setenta e um (10/01/1971), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 175, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Pereira de Arruda e de 
Lázara Maria de Lurdes de Arruda.

ADRIANO PEREIRA PARANHOS, estado civil solteiro, profissão topógrafo, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.090 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e dois (23/09/1992), 
residente e domiciliado Rua Humberto Zanetti, 63, Vila Andrea, Ferraz de Vasconce-
los, neste Estado, SP, filho de Pedro Orlando Paranhos e de Madalena Pereira Para-
nhos. FERNANDA SANTOS FLORENCIO, estado civil solteira, profissão engenheira 
civil, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/124.FLS.149V GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(30/11/1994), residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 52, apartamento 117-B, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Antonio Florencio e de Joeldes Santos 
Cerqueira Florencio.

VINÍCIUS ARAUJO MENDES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de cobrança, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/277.FLS.035V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia três de janeiro de dois mil e um (03/01/2001), residente e domiciliado Rua 
Giuseppe Landi, 36, Conjunto Habitacional Santa Etelvina III, nesta Capital, São Pau-
lo, SP, filho de Eraldo Araujo Mendes e de Andrea Cristina da Conceição. ISABELLE 
PEREIRA NESTERUR, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
no Subdistrito Santa Cecília, nesta Capital (CN:LV.A/422.FLS.152-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de dois mil e dois (18/12/2002), residente e 
domiciliada Rua Bernardo Leon, 155, apartamento 44-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Luiz Nesterur e de Luciene 
Pereira Raymundo.

WELLINGTON NUNES BESSA DO SACRAMENTO, estado civil divorciado, profissão 
frentista caixa, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de maio de 
mil novecentos e noventa e um (02/05/1991), residente e domiciliado Rua Violeta, 06, A, 
casa 01, Jardim Nova Vitória II, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Angelino Bessa do 
Sacramento e de Maria da Gloria Nunes Silva. ROSANA GOMES PINTO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de produção, nascida neste Distrito (CN:LV.A/084.FLS.239-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta 
e três (17/10/1983), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 49, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gentil de Jesus Pinto e de Vera 
Lucia Gomes Costa.

PAULO ENRIQUE PEREIRA, estado civil divorciado, profissão policial militar, nas-
cido em Pirassununga, neste Estado, Pirassununga, SP no dia vinte e seis de mar-
ço de mil novecentos e setenta e seis (26/03/1976), residente e domiciliado Rua 
Ana Perena, 55, apartamento 12-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Dorival Pereira e de Maria Jesus da Silva. 
PRISCILLA RUTH OLIVARES CORNEJO, estado civil solteira, profissão supervi-
sora de vendas, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/109.FLS.303-1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quatro de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e um (04/02/1981), residente e domiciliada Rua 
Ana Perena, 55, apartamento 12-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Pablo Olivares Santander e de Teresa Del 
Carmen Cornejo Vergara.

TIAGO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão analista de suporte, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/124.FLS.069-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de março de mil novecentos e oitenta e cinco (11/03/1985), residente e domi-
ciliado Rua Angélica Razzi, 78, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Aparecido de Sousa e de Regina Celia da Silva de Sou-
sa. ADRIANA MERENCIO SEBASTIÃO, estado civil solteira, profissão analista de 
recursos humanos, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/031.FLS.075-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e 
oitenta e cinco (19/05/1985), residente e domiciliada Rua Amanari, 15, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pereira Sebastião Neto e de 
Luzinete Paulino Merencio Sebastião.

DANILO APARECIDO SILVA VICENTE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de moni-
toramento, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/315.FLS.048V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(14/08/1997), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 551, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Romildo da Silva Vicente e de Maria José da Silva Vicente. ANGELICA 
DOS SANTOS PEIXOTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão back office, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/369.FLS.123 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
março de dois mil (11/03/2000), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 551, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Brenon Peixoto da Silva e de Elizangela Andrade dos 
Santos da Silva.

FERNANDO PIVA RUYS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Subdis-
trito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.150 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (15/10/1987), residente e domi-
ciliado Rua Gaspar Gutierres, 239, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Moretti Ruys e de Damiris Piva Ruys. REGIANE 
CRISTINA DOS SANTOS FARIA, estado civil solteira, profissão analista de formaliza-
ção, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/115.FLS.104-ALTO DA MOOCA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e três (03/11/1993), 
residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 900, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio de Melo Faria e de Josefa 
Ana dos Santos de Melo Faria.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ITALO KAIQUE PAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 07/01/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aelson Paz da Silva e de Iranilda Maria da Silva. 
A pretendente: ANNA CAROLINA PASSOS PAIVA, estado civil solteira, nascida nesta 
Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 08/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Ivo de Paiva Junior e de Maria Angelica Passos.

O pretendente: BRUNO BIANCHO, estado civil solteiro, profissão representante comercial, 
nascido nesta Capital, Vila Guilherme, SP, no dia 16/07/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Biancho e de Sonia Maria Bacarini 
Biancho. A pretendente: ANA KATIA ZAKSAUSKAS RAKOVICIUS, estado civil soltei-
ra, profissão nutricionista, nascida nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 20/01/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Rakovicius e de 
Leia Françoso Rakovicius.

O pretendente: ANTONIO RUAN RIBEIRO DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão 
supervisor, nascido em Ipueiras, CE, Registrado Distrito Nova Fatima, no dia 10/05/1997, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Rosane 
Ribeiro e de Maria Darci Ferreira Araújo. A pretendente: SHEILA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida em Valença, BA, no dia 04/07/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Conceição Santos e 
de Roseane dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO WALLISON ARAUJO DA SILVA JÚNIOR, estado civil 
solteiro, profissão frentista caixa, nascido em São Domingos do Maranhão, MA, no dia 
19/10/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Wallison Araujo da Silva e de Maria Francisca de Sousa Silva. A pretendente: LUDIMILLA 
COELHO SANTOS, estado civil solteira, profissão supervisora de bilheteria, nascida em 
São João do Piauí, PI, no dia 06/09/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Carlito dos Santos e de Carla Patricia Coelho Santos.

O pretendente: FILIPE ARAGÃO FERNANDES E SILVA, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 20/01/1995, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marildo Ferreira da Silva e de Maria 
Aparecida Aragão Fernandes e Silva. A pretendente: PATRICIA CASTOR DE ANDRADE, 
estado civil solteira, profissão empresária, nascida em Suzano, SP, Registrada em Poá, 
SP, no dia 05/02/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisco Alves de Andrade e de Juliana Aparecida Castor.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

consulte sua agência de confiança, ou 
ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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