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Sem dúvidas, o principal objetivo de um executivo de logística é a 
redução de custos, ainda mais em um cenário ainda mais desafiador 
como o que vivemos nos dias atuais. Redesenhar estratégias, econo-
mizar com processos logísticos e "pensar fora da caixa" é mais do que 
necessário. Mas infelizmente muitos gestores acabam encontrando 
pela frente um entrave algumas vezes desconhecido e silencioso: o 
próprio time que compõe o departamento de logística.   

Redução de custos em processos logísticos: 
o entrave onde menos se espera

Se houve um lado positivo na pandemia, foi a grande aceleração 
na transformação digital das empresas. Embora já falássemos sobre 
Indústria 4.0 há muitos anos, só agora ela encontrou mais espaço entre 
as empresas brasileiras. O termo, que foi usado pela primeira vez pelo 
governo alemão em 2012, engloba uma série de tecnologias que utilizam 
conceitos de sistemas cyber-físicos, Internet das Coisas e Computação 
em Nuvem. Seu principal atributo é a criação de fábricas inteligentes, 
que criam uma cooperação mútua entre seres humanos e robôs.   

O salto dado pela Indústria 4.0 em 2020

O que é assessoria de imprensa e quanto custa? Essas são duas 
perguntas frequentes que serão esclarecidas durante esse artigo. Para 
começar gostaria de esclarecer o papel da assessoria de imprensa dentro 
da Agência de Comunicação. Essa estratégia possibilita que você ou sua 
empresa saiam na mídia espontânea. De que forma? Como fonte para 
falar sobre sua especialidade, sem custos, diferente de publicidade. 
Mas como funciona o trabalho de assessoria de imprensa? Assessoria 
de imprensa ajuda a divulgar seu trabalho por meio de textos, artigos 
e relacionamento com os jornalistas.   

Quanto custa assessoria de imprensa? 

Freepik

Negócios em Pauta

Áreas Protegidas 
A Fundação Grupo Boticário mantém duas RPPNs (Reser-

va Particular do Patrimônio Natural) no país: a Reserva Serra 
do Tombador, no Cerrado goiano, e a Reserva Salto Morato, 
no município paranaense de Guaraqueçaba, no coração da 
Mata Atlântica. Enquanto a primeira é usada estritamente 
para fins científicos e de conservação, a segunda é aberta 
à visitação turística e vivência com a natureza. Juntas, elas 
preservam mais de 11 mil hectares de vegetação nativa. 
Com 30 anos de história, é uma das principais fundações 
empresariais do Brasil que atua para proteger a natureza 
brasileira. Saiba mais em: (www.fundacaogrupoboticario.
org.br).    Leia a coluna completa na página 3
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Evento para falar sobre a importância da 
inovação para o desenvolvimento do Brasil

@Para analisar o cenário atual do Brasil, o WTC São Paulo 
Business Club convidou o Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Inovações, Marcos Cesar Pontes para um debate nesta quinta-
-feira, 04 de fevereiro, a partir das 16h. Na ocasião, o Ministro vai 
conversar com um grupo de executivos de tecnologia e de finanças 
de empresas de grande porte. O encontro online é promovido 
pelo Comitê de CIOs e CFOs do WTC São Paulo Business Club 
e pretende abordar os novos cenários e tendências de inovação 
para este ano. Os especialistas também vão pontuar estratégias 
relacionadas ao protagonismo da ciência e tecnologia para o 
desenvolvimento de todo o país. O evento será mediado pelos 
líderes do Comitê, o CIO especialista em transformação digital, 
José Feliciano, e o CIO Latam da Motorola, Miguel Lopes ((11) 
3043-7018 ou contato@wtcclub.com.br).   Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/WTC São Paulo Business Club

Novidades no ambiente tributário 
brasileiro são rotineiras, 
principalmente alterações de 
pequenas regras, como mudanças 
de alíquotas e obrigações acessórias 
para cumprir regras fiscais.

Porém, espera-se, de longa data, uma 
mudança mais profunda. Nos últimos 

anos, algumas reformas – como a trabalhista 
e a da previdência – trouxeram esperan-
ças que a tão sonhada Reforma Tributária 
pudesse acontecer. 

Mas 2020 foi um ano desafiador, com 
crises políticas, pandemia e as eleições 
municipais, que foram um verdadeiro 
empecilho para que algo mudasse. Muito 
embora fatos como a criação de grupos 
de trabalho para a consolidação de duas 
PECs (110/19 e 45/19) e uma proposta de 
Reforma Tributária pelo Governo Federal 
foram destaque em 2020. Mas o que esperar 
de 2021? Destaco 10 temas que podem, 
de fato, agitar o nosso ambiente tributário 
neste ano que se inicia.

1. Teses tributárias em disputa: 
existem milhares de discordâncias entre 
os contribuintes e o Fisco, sobretudo na 
esfera federal. A mais famosa, já definida 
parcialmente pelo STF em 2017, pode ser 
definida em 2021. O impacto esperado 
para a União supera os R$ 300 bilhões, a 
depender da decisão final do Supremo.

2. Reforma tributária baseada nas 
PECs: as propostas de emenda 110/19 e 45/19 
tendem a evoluir neste ano. Senado e Câmara 
dos Deputados deverão discutir uma proposta 
única ainda no primeiro semestre. Consoli-
dação de diversos tributos como ICMS, ISS, 
PIS, COFINS e IPI são os principais desafios.

3. Consolidação do PIS e COFINS: 
a fusão desses dois tributos “gêmeos” foi 
proposta pelo Governo Federal por meio 
do projeto de lei 3887/20 (CBS), em uma 
espécie de fase 1 de uma Reforma Tributá-

10 fatos que podem agitar o ambiente 
tributário em 2021

ria. Se não vingar via PL, acontecerá dentro 
da Reforma Tributária oriunda das PECs.

4. Tributação de Dividendos e redu-
ção do IRPJ: para pleitear possível entrada 
na OCDE, o Brasil precisa alterar a forma 
de tributação de dividendos. A tributação 
deverá ser de 15% e, em contrapartida, 
haverá uma redução de alíquota dos atuais 
25% no imposto de renda para as empresas.

5. Desoneração da folha: os últimos 
17 setores que tinham a opção de recolher 
a contribuição previdenciária pela Receita 
Bruta (CPRB) ganharam fôlego com a 
prorrogação dessa sistemática até o final 
de 2021. Porém, existe um forte movimento 
para tornar esse benefício mais abrangen-
te e definitivo, com objetivo de reduzir a 
grande taxa de desemprego em nosso país.

6. Tributação sobre pagamentos: para 
fazer frente a uma possível desoneração da 
folha, a tributação sobre movimentações 
financeiras, algo próxima à antiga CPMF, pode 
aparecer como novidade. A tributação de no-
vos serviços e produtos digitais está na mira.

7. Mudanças no imposto de renda da 
pessoa física: o Governo Federal é a favor 
de aumentar a faixa de isenção do imposto 
de renda para cerca de R$ 3 mil mensais. 
Possíveis mudanças nos critérios de de-
dução de despesas com saúde e educação 
também podem ocorrer. A tabela do imposto 
de renda não é atualizada desde 2015.

8. Simplificação de obrigações aces-
sórias: a lei de liberdade econômica criada 
em 2019 pretende reduzir a burocracia nas 
empresas. A simplificação do REINF e a 
eliminação do SISCOSERV são exemplos. 
E vem mais por aí.

9. Revisão de incentivos fiscais: são 
quase R$ 300 bilhões de reais anuais com 
renúncias como o Simples Nacional e a 
Lei Rouanet, por exemplo. Reformas tri-
butárias devem reduzir – e muito – vários 
desses benefícios.

10. Novo REFIS por aí: a Câmara 
aprovou, em dezembro de 2020, em regime 
de urgência, requerimento para projeto de 
lei que cria um novo REFIS, por conta da 
crise gerada pela pandemia.

O ano de 2021 promete. A pressão que 
o Governo vem sofrendo para simplifi-
car o ambiente tributário nacional só 
aumenta. Motivos como reformas pro-
metidas e não cumpridas, o aumento do 
desemprego, a falta de competitividade, 
a crise fiscal por conta da pandemia e 
mesmo a saída da Ford do Brasil devem 
acelerar a Reforma Tributária total ou 
parcial para este ano. O aspecto político 
deve fazer a diferença.

 
(Marco Pitta é profissional de contabilidade, 

coordenador e professor dos programas de MBAs 
em Contabilidade e Finanças da Universidade 

Positivo).

Eu sei… Não é fácil 
dizer ao chefe que 
está grávida! 

Sumaia Thomas

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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VOCê jÁ 
PENsOu EM 

PAssAR A 
PRODuzIR A 

suA PRóPRIA 
ENERgIA 

ELéTRICA?
    Leia na página 6

TECNOLOgIA A FAVOR DO BOLsO E DO MEIO AMBIENTE

MAsP gratuito
O ingresso no Museu de Arte de São 

Paulo (MASP) passará a ser de graça nas 
primeiras quartas-feiras de cada mês. A 
gratuidade conta com patrocínio da B3, a 
bolsa de valores de São Paulo. A entrada 
no museu já é gratuita, tradicionalmente, 
todas as terças-feiras. O ingresso dá direito 
a visitar todas as exposições em cartaz. 
Em razão da pandemia, o MASP adotou 
medidas de segurança para as visitas. 
Para entrar no museu, o agendamento 
online é obrigatório, inclusive para os 
dias gratuitos, e deve ser feito pelo link 
(https://masp.org.br/visite#visit-tickets). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/voce-ja-pensou-em-passar-a-produzir-a-sua-propria-energia-eletrica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/eu-sei-nao-e-facil-dizer-ao-chefe-que-esta-gravida/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quanto-custa-assessoria-de-imprensa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/reducao-de-custos-em-processos-logisticos-o-entrave-onde-menos-se-espera/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-salto-dado-pela-industria-4-0-em-2020/
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Norman Borlaug e a revolução 
verde não podem ser esquecidos

O tratamento fanático dado a algumas causas nobres, como a preservação do meio ambiente, acaba gerando 
mais problemas que soluções. 

OpiniãO
A palavra-chave é: 

desobstruir

Com erros e acertos, 
as vacinas chegarão 
e, demore ou não, 
a população será 
imunizada e poderá 
retornar ao trabalho 
e retomar a atividade 
econômica. 

A vida deve voltar ao 
normal, com as adap-
tações necessárias, 

e 2021 deve ser um ano de 
retomada do crescimento 
econômico, de ajustes em-
presariais, reorganização 
das finanças familiares, 
recomposição das finanças 
públicas e preparação para, 
a contar de 2022, o país 
tentar manter o cresci-
mento sustentável nos anos 
seguintes, a fim de sair do 
atraso e da pobreza.

O Brasil precisa muito de 
recuperação rápida, como 
condição necessária para 
terminar a terceira década 
deste século em situação 
econômica e social melhor 
do que terminou a primeira 
década e, principalmente, 
melhor do que termina a 
segunda década. A principal 
variável a ditar o padrão mé-
dio de bem-estar social é o 
produto por habitante, que 
terminou 2020 com valor 
menor que ao fim de 2010. 

O Produto Interno Bruto 
(PIB) por habitante termina 
2020 menor do que era em 
2010, como resultado da 
recessão de 2015 e 2016, 
do fraco crescimento nos 
anos de 2017 a 2019 e da 
queda em 2020 causada pela 
pandemia. Mas vale lembrar 
que o PIB por habitante é o 
quociente de uma divisão 
em que o dividendo é o PIB 
total do ano e o divisor é a 
população, e esta saiu de 
190,7 milhões em 2010 para 
212,5 milhões de habitantes 
no fim de 2020 (este número 
de 2020 ainda carece ser 
confirmado pelo IBGE). 

Essa conversa de que a 
economia brasileira é a nona 
do mundo não faz sentido, 
pois refere-se apenas ao 
total do PIB, sem considerar 
o tamanho da população. O 
total do produto de um país 
não diz muita coisa se não 
for levado em conta o nú-
mero de bocas que há para 
consumi-lo. A Dinamarca, 
por exemplo, está na 70ª 
posição em tamanho do PIB, 
ou seja, 61 posições atrás 
do Brasil, ou ainda: há 61 
países com PIB maior que 
o da Dinamarca até chegar 
ao Brasil. 

O dado acima poderia dar 
a impressão de que a Dina-
marca é muito mais pobre 
que o Brasil. É óbvio que não 
faz o menor sentido, pois a 
Dinamarca tem 5,7 milhões 
de habitantes e a renda por 
pessoa lá é equivalente a 
quatro vezes a brasileira. 
Ou seja, a Dinamarca não 
tem miséria, não tem po-
breza, o padrão médio de 
bem-estar social está muito 

acima do brasileiro. Se o 
Brasil dobrasse seu produto 
por habitante, chegaríamos 
apenas à metade do PIB por 
dinamarquês. 

Assim, como indicador do 
grau de pobreza e do padrão 
de vida, o tamanho absoluto 
do produto nacional não sig-
nificada nada. O produto por 
habitante no Brasil ao fim de 
2020 é menor do que era em 
2010, entre outras razões, 
porque a população cresceu 
21,8 milhões de habitantes 
na segunda década deste 
século. O número de bocas 
continua crescendo e o pro-
duto não cresce, e ainda vem 
diminuindo, pelas razões já 
expostas. A pandemia jogou 
o PIB brasileiro para baixo 
e piorou as coisas. 

Digo tudo isso para desta-
car uma questão essencial: 
se há algo que o sistema 
estatal, as leis, os governos, 
os poderes e os burocratas 
podem fazer neste mo-
mento de grave recessão e 
desemprego é desobstruir 
os canais que impulsionam 
a produção e o crescimento. 
A palavra-chave deveria ser: 
desobstruir. 

O governo deveria se dedi-
car a fazer um planejamento 
impositivo para o setor 
estatal e indicativo para o 
setor privado, retirando o 
máximo de obstáculos do 
caminho de quem quiser 
empreender, investir, ar-
riscar, trabalhar, produzir, 
gerar emprego e pagar 
impostos. Neste momento, 
é melhor errar por excesso 
de liberdade do que manter 
a nação sufocada por regu-
lamentos e milhões de leis 
e normas. 

A ampliação da liberdade 
e a desobstrução do cami-
nho de quem quer trabalhar 
e empreender podem gerar 
alguns excessos e eventuais 
erros. Se ocorrerem, que 
sejam consertados. Mas, é 
melhor correr o risco das 
consequências derivadas da 
desobstrução do que man-
ter o país preso às amarras 
e à lentidão em seu processo 
de criar produto, emprego, 
renda e impostos. 

As notícias dos últimos 
meses informam que o PIB 
brasileiro deve sair da nova 
posição e cair para a 12a 
no ranking mundial. Nova-
mente: essa classificação se 
refere apenas ao PIB total e 
não ao PIB por habitante, ou 
renda per capita, expressão 
muito usada para se referir 
à mesma coisa sob a ótica 
da renda, não do produto. 

Não crescer é um luxo a 
que o Brasil não pode se 
permitir, pois se assim for, 
a miséria e a pobreza vão 
explodir... e o país perderá 
a terceira década do século 
21, minando as possibilida-
des de chegar a 2050 com 
situação social bem melhor. 
Será uma pena!

(*) - Economista, é reitor da 
Universidade Positivo.

Willian Kahler (*) 
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produtos químicos usados no campo. 

Boralug rejeitou enfaticamente essas 
acusações, dizendo serem infundadas 
ou falsas – evidentemente, se fossem 
verdadeiras em algum grau, o que se 
deveria fazer era buscar soluções que 
mitigassem os problemas apontados 
e não simplesmente pregar a volta à 
enxada, que certamente faria milhões 
morrerem de fome. 

Em 1986, Borlaug criou o World Food 
Prize (Prêmio Mundial da Alimenta-
ção), destinado a reconhecer indiví-
duos que melhoraram a qualidade, 
a quantidade e a disponibilidade de 
alimentos em todo o mundo. Os agrô-
nomos brasileiros Edson Lobato e Alys-
son Paulinelli receberam   o prêmio 
pelo seu trabalho no desenvolvimento 
da agricultura na região do cerrado. 
O ex-presidente, Luís Inácio Lula da 
Silva também foi premiado por sua 
atuação no combate à fome como chefe 
de governo.

O Prêmio Mundial da Alimentação 
hoje é um programa da ONU e em 2020, 
como seu criador, recebeu o Nobel da 
Paz. Norman Borlaug não pode ser 
esquecido ou diminuído!

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

chamado Revolução Verde. Estima-se 
que seu trabalho tenha salvo da inanição 
entre 245 milhões e 1 bilhão de pessoas 
em todo o mundo, trazendo-lhe o Nobel 
da Paz em 1970.

Voltando aos fanáticos e extremistas: 
estes acusam Borlaug, dizendo que 
seus métodos criam dependência de 
monoculturas, que suas técnicas de 
agricultura são insustentáveis no longo 
prazo, que levam à inviabilização da 
agricultura de subsistência e que pro-
vocam níveis elevados de câncer entre 

Vivaldo José Breternitz (*)

Isso, aliado a extremismos de natu-
reza ideológica, potencializa danos, 
inclusive com tentativas de destrui-

ção de biografias.

É o que está acontecendo com Nor-
man Ernest Borlaug (1914-2009), um 
agrônomo americano que logo depois de 
se formar foi trabalhar no México, onde 
desenvolveu pesquisas que   resultaram 
na criação de diversas variedades de 
trigo de alta resistência e produtividade. 

Graças à aplicação dos resultados das 
pesquisas de Borlaug, em 1963 o México 
tornou-se exportador de trigo. Essas 
novas variedades foram introduzidas 
por Borlaug na Índia e no Paquistão, 
fazendo com que a produção de trigo 
destes dois países dobrasse entre 1965 
e 1970, ajudando a combater a fome 
endêmica que os assolava.

Borlaug não estudava apenas trigo, 
mas diversos outros produtos. As 
técnicas que desenvolveu e propostas 
do uso de tecnologia no campo foram 
levadas a inúmeros outros países, inclu-
sive tendo influenciado pesquisadores 
e agricultores brasileiros no processo 
que levou nosso país à vanguarda do 
agronegócio, que hoje em dia sustenta 
nossa economia. 

A obra de Borlaug gerou o que foi 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

nizada pela Reed Exhibitions, a versão brasileira da ISC (International 
Security Conference & Expo), com origem nos Estados Unidos, é a 
verdadeira meca do setor de segurança integrada (pública, privada 
e eletrônica) do país (www.iscbrasil.com.br).

Noventa robôs para automatizar processos 

@O Grupo Energisa terminou 2020 com noventa robôs em funciona-
mento (RPA – Robotic Process Automation) na Central de Serviços 

Energisa (CSE), em Cataguases (MG). Sem substituir a força de trabalho 
humano, os mecanismos realizam mais de quinze milhões de transações 
por mês para todas as empresas da corporação como faturamento e 
arrecadação, gestão de serviços, infraestrutura, contabilidade, serviços 
financeiros, serviços de RH, suprimentos e telefonia e redes. O uso das 
ferramentas inteligentes libera quinze mil horas de trabalho das equipes 
ligadas a atividades com alto volume de dados e processos repetitivos.

Modernização do ERP TOTVS Backoffice - 
Linha Datasul

@A TOTVS realiza um projeto de modernização do TOTVS Backoffi-
ce - Linha Datasul com envolvimento, até o momento, de mais de 

noventa clientes. O ERP modernizado apresenta novidades que garantem 
ainda mais produtividade de todos os processos de retaguarda adminis-
trativa, incluindo compras, gestão de suprimentos, estoque e suporte 
às operações financeiras de pagamentos e recebimentos, com processo 
de contabilização e gestão fiscal integrados (https://www.totvs.com.br).

ISC Brasil acontece de forma híbrida

@A ISC Brasil 2021 será realizada em formato híbrido e está con-
firmada para os dias 27 a 29 de Abril (digital) e nos dias 22, 23 e 

24 de setembro (físico), no Expo Center Norte, em São Paulo. Orga-

Não é novidade que o varejo online 
ganhou ainda mais relevância diante da 
pandemia da Covid-19. Com estabeleci-
mentos fechados ou funcionando com 
restrições, além da adoção do home 
office, é natural que as pessoas passem 
a utilizar mais o e-commerce. Na verda-
de, até aqueles consumidores que não 
tinham experiência nesse meio tiveram 
de se adaptar — segundo pesquisa da 
Neotrust/Compre&Confie, 5,7 milhões de 
brasileiros fizeram sua primeira compra 
pela internet entre abril e junho deste ano.

Esse aumento de consumo no mundo 
online provocou expansão do próprio 
e-commerce para novos formatos de 
compra que transformam a jornada do 
consumidor. Logo, os lojistas que acom-
panharem as tendências e se adaptarem 
bem às diversas tecnologias disponíveis 
estarão à frente dos concorrentes quando 
essas mudanças se consolidarem. Ter um 
pé no futuro é importante para garantir 
a inovação contínua, que permite a cria-
ção de melhores experiências para os 
consumidores.

Já muito comum nos Estados Unidos, a 
compra por comandos de voz no móbile, 
por exemplo, ainda não se popularizou 
aqui no Brasil, mas é uma tendência forte, 
pois o país já tem mais smartphones do 
que desktops. 

Para pôr em prática as compras por voz, 
é preciso, primeiro, ter um site responsivo, 
com navegação própria para móbile. Mui-
tos varejistas ainda não fazem isso porque 
o celular é um dispositivo usado mais para 
pesquisa, e não necessariamente traz 
conversão. Os consumidores podem, por 
exemplo, pesquisar uma peça de roupa 

A evolução do e-commerce é agora
pessoas assistem algum evento online no 
Instagram ou Facebook por dia, segundo 
dados da própria empresa. 

Esse modo de venda é interessante 
porque traz maior interação e visibilidade 
do produto em uso ao mesmo tempo em 
que não requer uma grande produção 
— na verdade, ele traz uma aderência 
melhor quando é mais “natural”. Às ve-
zes, simplesmente ver um influenciador 
usando determinado produto em um 
vídeo no story é o bastante para fazer 
um consumidor se interessar por ele. É 
um formato que funciona muito bem para 
lojistas com um público jovem. 

O comércio eletrônico brasileiro cres-
ceu 47% no primeiro semestre de 2020 
em relação ao resultado do mesmo perí-
odo do ano passado, segundo o relatório 
Webshoppers. Em um ambiente digital 
cada vez mais relevante e competitivo, 
os varejistas que conseguirem inovar e 
oferecer experiências únicas e excelentes 
são os que vão se destacar. Claro, nem 
todas as tecnologias são adequadas para 
todos os segmentos do varejo. É importan-
te sempre avaliar o que faz sentido para 
sua marca e para o consumidor.

É preciso sair da caixa e desenvolver 
algo novo, porque é o mindset das pessoas 
que barra a inovação. A tecnologia está 
sempre à frente — ela já existe e está 
pronta para ser potencializada, adaptada 
e transformada. Só precisamos saber 
utilizá-la para inovar e nos desenvolver 
continuamente. O que é tendência agora 
será comum no futuro. 

(Fonte: Núbia Mota é Head de Marketing e Novos 
Negócios da Magento Commerce).

enquanto assistem à TV, mas comprar 
apenas depois, via desktop. Além disso, 
as plataformas precisam ser flexíveis para 
permitir a integração com comandos de voz.

Apesar dos desafios, já existem empresas 
no Brasil inovando e adotando esse formato 
como o aplicativo Auto Busca, da Ford, que 
integra o comando de voz na plataforma.

Já os populares chatbots nem sempre 
oferecem uma boa experiência de compra. 
Quem nunca precisou tirar uma dúvida e 
tentou falar com um chatbot que não tra-
zia as informações necessárias? É muito 
frustrante encontrar um meio que deveria 
facilitar o processo de compra, mas, em vez 
disso, se torna uma barreira. Se não forem 
bem desenvolvidos, os chatbots vão acabar 
gerando uma experiência ruim, em vez de 
ajudar os clientes.

Para criar um bom chatbot é preciso ter em 
mente que eles funcionam melhor para tarefas 
básicas, como consultar o status do pedido. As-
sim, eles são muito úteis para otimizar as ope-
rações, mas nem tanto quando o cliente precisa 
de um atendimento mais completo. A melhor 
forma de utilizar chatbots é desenvolvendo-os 
para executar tarefas operacionais, a fim de 
permitir que a equipe foque nas questões que 
necessitam de interação humana.

Outro formato que está se popularizando 
nas redes sociais é o de compras por vídeo, 
uma vez que já temos marcas nascendo 
primeiro nas redes sociais. É uma forma re-
lativamente simples e barata de estruturar 
os negócios, e as próprias plataformas pas-
saram a fornecer ferramentas para facilitar 
o comércio eletrônico, como o Facebook 
Marketplace e o recurso de compra dentro 
do Instagram. Ao todo, 100 milhões de 

Norman Ernest Borlaug

Entre as mais Admiradas do Mundo da 
FORTUNE Magazine 2021

A líder de tecnologia financeira FIS® (NYSE: FIS) anunciou esta semana 
que foi nomeada mais uma vez para a lista das “Empresas Mais Admiradas 
do Mundo” da FORTUNE Magazine, 2021. A empresa é uma das poucas 
fornecedoras de tecnologia financeira a marcar presença nesta lista. A 
pesquisa da FORTUNE avalia a reputação das empresas em seus determi-
nados setores de atuação. A FIS foi reconhecida por sua competitividade 
global, solidez financeira, inovação, qualidade de produtos e serviços, e 
ainda, pelo bom uso de ativos corporativos (www.fisglobal.com).
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D - Imóveis Usados 
O mercado de imóveis usados fechou o ano de 2020 com crescimento 
no volume de negócios superior a 52% em comparação a 2019, de 
acordo com o Painel do Mercado Imobiliário produzido pelo Kenlo. 
A venda e aluguel de imóveis usados somaram 44.810 negócios, ante 
29.435 no ano anterior, mostram os dados coletados entre mais de 
7,2 mil imobiliárias e 44 mil corretores de imóveis cadastrados na 
plataforma. O interesse por imóveis também pode ser medido pelo 
aumento no número de propostas de negócios, que cresceu 18% em 
relação a 2019, alcançando 176.671 propostas registradas na plata-
forma. A tendência de alta ao longo de 2020 tornou-se mais forte, 
sobretudo, nos dois últimos trimestres do ano. Outras informações: 
(https://kenlo.io/).

E - Negócios e Empreendedorismo
A Uninassau - Centro Universitário Mauricio de Nassau Recife, campus, 
Graças, promove a Semana de Negócios e Empreendedorismo. Acon-
tece entre os dias 1º e 8 de fevereiro, sempre às 19h, e será online e 
gratuito. Os participantes vão poder aproveitar diversos temas, como: 
Contabilidade para não contadores; Gestão financeira para pequenos 
empreendimentos; Cronograma no Excel; Finanças pessoais e Custos 
e formação de preços. O evento é uma ótima oportunidade para quem 
já tem ou deseja abrir seu negócio ou empreender. O intuito é ajudar e 
preparar as pessoas a se desafiar, ou, até mesmo, dar o pontapé inicial 
para abrir e organizar seu próprio negócio. Inscrições: (https://extensao.
uninassau.edu.br/).

F - Recém-formados
O BTG Pactual está com inscrições abertas para o programa Próxima 
Geração, dedicado a identificar, contratar e treinar jovens talentos que 
farão parte do time BTG Pactual. Buscam jovens com muita dedicação e 
vontade de crescer profissionalmente, desenvolvendo e construindo, em 
equipe, um negócio único e especial na indústria financeira, que passa 
por intensa transformação. As inscrições foram prorrogadas até 7 de 
fevereiro, e há vagas para diversas áreas do banco, incluindo a área de 
tecnologia. O banco acredita que a proximidade do time de tecnologia 
com as áreas de negócios é importante para o processo de inovação, 
com liberdade para novas, soluções e padrões de desenvolvimento. 
Inscrições: (https://www.btgpactual.com).

A - Inclusão Digital
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abre 
inscrições para cursos de inclusão digital para pessoas com deficiência. 
Gratuitos e em formato de ensino a distância (EaD), os cursos visam 
desmistificar o sentimento de medo e insegurança em acessar recursos 
tecnológicos. Dentro do módulo de inclusão digital, as pessoas com de-
ficiência interessadas podem se matricular nos cursos de: Alfabetização 
Digital, Digitação, Redes Sociais e Tecnologia Assistiva voltada para 
pessoas com deficiência visual.  O conteúdo programático é extenso e 
cada curso tem de 6 a 15 horas de duração. As inscrições devem ser 
realizadas pelo link (http://bit.ly/CursosInclusaoDigital).

B - Gestão Esportiva
A LaLiga, por meio de LaLiga Business School, uniu forças com a ESPM, 
Real Valladolid Club de Fútbol, e a Octagon Brasil para lançar o curso LaLiga 
Masterclass - Como a LaLiga se tornou uma referência Global no Futebol. 
Entre os dias 6 e 9 de maio, palestras com profissionais da área proporcionarão 
aprofundamento no bem-sucedido modelo de gestão de uma das maiores 
ligas esportivas do mundo, a LaLiga Santander, avaliando sua estratégia e 
metodologia de negócio. Tendo como público-alvo profissionais atuantes nos 
segmentos de mídia, esporte e entretenimento, que desejam aprimorar seus 
conhecimentos com executivos atuantes, o curso objetiva capacitar os profis-
sionais em conhecimentos práticos e teóricos sobre gestão de ligas esportivas. 
Informações: (https://www.espm.br/educacao_continuada/laliga-masterclass-
como-a-laliga-se-tornou-uma-referencia-global-no-futebol-2496). 

C - Cashback para Correntistas
Ao longo de 2020, o Original - primeiro banco digital completo - pagou 
R$ 29 milhões em cashback (dinheiro de volta) aos correntistas. Do 
total resgatado pelos correntistas, a maior parcela foi referente aos be-
nefícios para quem usa os cartões do Original. Isso porque, o programa 
de cashback devolve em dinheiro parte dos gastos mensais com cartão 
de crédito e débito, que podem chegar a até 1,5%. Trata-se do primeiro 
programa de pontos de um banco brasileiro a oferecer esse benefício 
aos clientes. O cashback também foi utilizado, ao longo do ano, em 
campanhas sazonais para correntistas. Entre os exemplos estão a ação 
de 10% a mais para recebimento do auxílio emergencial e da restituição 
do imposto de renda. O banco ofereceu ainda, durante a Black Friday, 
cashback em dobro nas compras em lojas parceiras. 

G - Comercialização de Soja
Com o sucesso na comercialização online de soja após a parceria inédita 
entre a trading Bunge e o marketplace Orbia, formalizada em novembro, 
as empresas preparam campanha para movimentar operações de barter 
digital durante o mês de fevereiro, com foco na safra 2021/22. As operações 
de barter são baseadas em uma relação de troca que viabiliza aos produto-
res a compra de insumos necessários ao cultivo da safra com pagamento 
futuro em grãos. A parceria possibilita que tanto a comercialização simples 
de grãos quanto operações de barter sejam realizadas 100% online. Nos 
dois primeiros meses da parceria as negociações de soja pelo marketplace 
superaram o volume de 20 mil toneladas. Mais informações: (https://www.
bunge.com.br/) e (https://institucional.orbia.ag/).

H - Programa de Trainees 
A Pipefy, startup de gerenciamento de processos presente em mais de 150 
países, anuncia a abertura do seu programa de trainees, o Young Guns, que 
busca talentos para integrar a área de vendas da empresa. Candidatos de todo 
Brasil podem se inscrever, uma vez que as vagas são para trabalho remoto. Para 
participar, não há formação específica, e podem se candidatar graduandos, 
recém-formados ou quem está em fase de transição de carreira. Os principais 
requisitos são paixão por vendas e desejo de causar impacto. É a grande porta 
de entrada não só para a área de vendas, mas para outras áreas da empresa. 
Inscrições pelo site (https://www.pipefy.com/young-guns-business/). 

I - Talentos para TI
O Grupo FCamara - consultoria de soluções tecnológicas e transformação 
digital -  abre seu Programa de Formação de 2021, iniciativa que prepara 
novos talentos para o mercado de tecnologia. O programa é totalmente 
online, remunerado e não exige ensino superior, incentivando a entrada 
de novos talentos na área de tecnologia. Além disso, agora pessoas de 
todo o Brasil podem participar - as inscrições já estão abertas. Com o 
programa, o Grupo pretende não só formar como contratar esses novos 
talentos, acompanhando o crescimento da empresa que, em três anos, 
vai recrutar 1,4 mil pessoas para seu time. Em dez anos, a FCamara já 
formou mais de 4 mil #SangueLaranjas - nome dado ao time da empresa.  
Saiba mais em: (fcamara.com.br/programa-formacao).

J - Serviços Personalizados 
Neste primeiro semestre, a EYS Sociedade de Advogados, reconheci-
da pela expertise nos serviços advocatícios e atendimento ao cliente, 
celebra 10 anos de sua inauguração. Além do desenvolvimento de uma 
nova área e do selo comemorativo, o nome da empresa passa a ser 
Eckermann/Yaegashi/Santos – Sociedade de Advogados, agregando o 
sobrenome do já sócio-diretor e advogado, Peterson dos Santos, que 
está na empresa há seis anos e, há quatro, na Sociedade. A área recém 
criada visa agregar valor para a empresa como um todo, fazendo um 
alinhamento entre todos os colaboradores, stakeholders, mídias sociais 
e imprensa. Saiba mais em: (http://eyz.com.br/).

Encalhados no atraso

Há uma polêmica 
entre historiadores 
se Pedro Alvares 
Cabral descobriu o 
Brasil ao acaso ou 
intencionalmente 

Uma corrente de es-
tudiosos sustenta 
que Portugal já por 

aqui havia passado nos 
idos de 1498, em expe-
dição de Duarte Pacheco 
Pereira. Consequente-
mente, o desembarque de 
Cabral em 1500 teria sido 
proposital, organizado 
e desfecho de uma bem 
pensada estratégia. 

De fato, a questão acima 
é apenas base para eu 
traçar um paralelo e abrir 
relevante discussão. Deixo 
à parte o debate sobre a 
intencionalidade ou não 
de Cabral e destaco outro 
ponto: ao embarcar, ele 
certamente visava um 
destino, seja qual fosse.

É assim com todos nós, 
com todo o mundo. Se 
embarcamos em qualquer 
meio de transporte ou em 
qualquer jornada, emprei-
tada, almejamos chegar 
aqui ou acolá. 

Essa premissa é válida 
para empresas, institui-
ções da sociedade civil, 
famílias, estados países 
etc. Certo? Talvez, sim. 
Talvez, não. Perdão por 
abdicar da objetividade 
ao responder. A questão 
é que o nem sim nem não 
é adequado ao caso de 
um país de nome Brasil. 
Nossa nau, lamentavel-
mente, parece que não vai 
a lugar algum, ao menos 
em passado recente. Se 
tivéssemos embarcado há 
30 ou 40 anos, hoje estarí-
amos encalhados, todos de 
olhos vendados, fazendo 
acreditar que um dia che-
garemos ao destino.

Mas não! Veja o que 
ocorre nossa saúde, por 
exemplo: faz cerca de qua-
tro décadas que imprensa 
mostra hospitais lotados, 
sem infraestrutura, com 
falta de recursos humanos 
e gente largada em corre-

dores. O que mudou? Tam-
bém de 40 anos atrás são as 
denúncias de que escolas 
médicas são abertas sem 
hospital escola, sem corpo 
docente qualificado, com 
falhas na grade pedagógica 
e outros problemas. O que 
mudou?

Os médicos e outros 
profissionais denunciam 
igualmente há quatro dé-
cadas – no mínimo – que o 
Sistema Único de Saúde é 
subfinanciado, que faltam 
recursos para a boa assis-
tência aos cidadãos, que 
os recursos humanos re-
cebem salários irrisórios, 
que a tabela SUS nunca 
é reajustada. O que mu-
dou? Dezenas, centenas 
de vezes eu mesmo já bati 
na tecla de que saúde tem 
de ser prioridade no Brasil. 
Que deve ser política de 
Estado, não plataforma de 
partido. Não só eu. Muitos 
defendem essa tese há 
mais de quarenta anos. O 
que mudou?

Claro que isso não ocorre 
exclusivamente na saúde. 
Se pegarmos a área de 
Educação, os gargalos 
são recorrentes. A segu-
rança pública traz falhas 
históricas, assim como 
transporte, moradia etc. 
Agora sou eu quem per-
gunto: o que queremos os 
brasileiros? Até quando 
manteremos a venda nos 
olhos, nutriremos a falsa fé 
de que estamos avançando 
e seguiremos encalhados?

Sim, estamos encalhados 
no atraso. Daí eu sugerir 
reflexão e ação quanto a 
isso por parte de todos, 
com urgência. Só assim, 
em um futuro - Deus 
queira – não muito dis-
tante, não amargaremos 
omissões vergonhosas e de 
doer a alma, como a de ser 
o único país do planeta a 
deixar seu povo ir a óbito 
por falta de oxigênio – o 
que ocorre agora no Ama-
zonas, no Pará e sabe-se 
mais onde.

É triste!

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)

O Porto de Santos está 
passando nesta semana 
por uma grande ação de 
fiscalização ambiental. É a 
“Operação Descarte”, co-
ordenada pelo Ibama, com 
participação da Santos Port 
Authority (SPA) e outras 
instituições. O objetivo é 
coibir o despejo ilegal de 
resíduos e substâncias no 
mar por parte dos navios 
cargueiros.

A área de Meio Am-
biente da SPA e a Guarda 
Portuária participam das 
ações de fiscalização na 
condição de autoridades 
intervenientes, além de 
auxiliar no planejamento 
das operações por meio da 
identificação de potenciais 
alvos. 

Atuam ainda na Opera-
ção a Marinha do Brasil, 
Receita Federal, Polícia 
Federal, Polícia Militar 
Ambiental, Anvisa e Antaq. 
A ação conta com lanchas 
e até uma aeronave para 
fazer as vistorias no mar e 
nas embarcações. O avião 
Posseidon, do Ibama, so-
brevoou o estuário do Porto 
e as áreas de fundeio para 

Fiscalização ambiental no Porto de Santos.

Lançamento será feito em missão 
da agência espacial indiana.

O Amazônia-1 será 
lançado na missão 
PSLV-C51, da agência 

espacial indiana Indian Spa-
ce Research Organisation 
(ISRO), às 10h24 (horário 
da Índia).

O satélite faz parte da 
chamada Missão Amazônia, 
criada para fornecer dados 
de sensoriamento remoto 
para observar e monitorar 
o desmatamento, especial-
mente na região amazôni-
ca. A missão também vai 
monitorar a agricultura em 
todo o território nacional 
com alta taxa de revisita, 
buscando atuar em sinergia 
com os programas ambien-
tais existentes. Esse será o 
terceiro satélite brasileiro 
de sensoriamento remo-
to em operação junto ao 

Conab auxilia na 
comercialização de 
produtos

A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) abriu 
um espaço em seu site, por 
meio do qual pretende apro-
ximar e facilitar a comercia-
lização de produtos, serviços 
e insumos agropecuários. 
A ferramenta, chamada de 
“Leilão pra Você”, é gratuita 
aos demandantes, e seu custo 
operacional será abatido no 
arremate do negócio. 

Qualquer pessoa que queira 
utilizar o sistema de leilão da 
companhia pode fazer a con-
tratação por meio da página 
(www.conab.gov.br/comer-
cializacao/leilao-pra-voce). 

O serviço é disponibilizado 
tanto ao pequeno como ao mé-
dio e ao grande produtor, bem 
como aos comerciantes que 
queiram utilizar a plataforma 
para trocar mercadorias. A 
Conab cuida dos trâmites: 
faz o edital aciona bolsas de 
mercadoria, ajusta tudo com 
o produtor, além de anunciar 
o leilão. Os interessados par-
ticipam livremente por meio 
das bolsas de mercadoria, 
como em qualquer outro lei-
lão.  O edital e a divulgação 
serão feitos de acordo com 
cada necessidade, indepen-
dentemente do tamanho do 
produtor. O arrematante é 
quem paga as custas do leilão, 
que envolve o serviço e o valor 
da venda (ABr).
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Primeiro satélite 100% brasileiro 
será lançado no fim de fevereiro
O satélite Amazônia-1, o primeiro de observação da Terra projetado, integrado, testado e operado 
pelo Brasil, será lançado no dia 28 de fevereiro, à 1h54 (horário de Brasília)

prevê o lançamento de mais 
dois satélites, o Amazônia
-1B e o Amazônia-2.

“A Missão Amazônia irá 
consolidar o conhecimento 
do Brasil no desenvolvimen-
to integral de uma missão 
espacial utilizando satélites 
estabilizados em três eixos, 
visto que os satélites de 
sensoriamento remoto ante-
riores foram desenvolvidos 
em cooperação com outros 
países”, afirmou o Institu-
to Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), em nota. 
“A indústria espacial bra-
sileira terá ganho herança 
de voo nos equipamentos 
fabricados para o satélite, o 
que abre perspectivas para 
fornecimento a outros países 
e agências espaciais”, acres-
centou o instituto (ABr).

CBERS-4 e ao CBERS-4A. 
Esses dois últimos foram 

desenvolvidos pelo Brasil 
em parceria com a China. 
O Amazônia-1 tem seis 
quilômetros de fios e 14 mil 
conexões elétricas. Trata-se 
de um satélite de órbita Sol 

síncrona (polar) que gerará 
imagens do planeta a cada 
cinco dias. Ele é capaz de 
observar uma faixa de apro-
ximadamente 850 km, com 
64 metros de resolução. A 
vida útil do Amazônia-1 é de 
quatro anos. A missão ainda 

Fiscalização ambiental para coibir 
despejo irregular de resíduos no mar

averiguar possíveis indícios 
do lançamento de resíduos 
na água. A ação foi sigilosa 
para garantir a identificação 
de suspeitas de descarte 
irregular. 

“A Operação Descarte 
demonstra a união e o es-
forço conjunto das autori-
dades que atuam no Porto 
de Santos para combater 
irregularidades ambientais 
cometidas por navios e pres-
tadores de serviços de apoio. 
Neste sentido, é importante 
que as agências e armadores 
sempre contratem serviços 
de empresas credenciadas 
junto à SPA e devidamente 

habilitadas pelos órgãos de 
controle”, explica o diretor 
de Infraestrutura da SPA, 
Afrânio Moreira. 

Além de exercer ativida-
des diretamente nas áreas 
públicas do Porto, a SPA 
também atua junto aos 
terminais arrendatários. A 
colaboração e o trabalho 
conjunto com as demais 
autoridades do Porto Or-
ganizado de Santos trazem 
maior eficiência e sinergia 
nas ações de fiscalização. 
Além disso, outras irregu-
laridades ou ilegalidades 
podem ser identificadas. 
Fonte: (brssz.com).



O jeitinho brasileiro 
é uma virtude 
ou uma porta 

para a violência?

O ano de 2021 
se inicia cheio 
de incertezas na 
sociedade em relação 
à segurança, à saúde 
e à educação

Somado a isso ainda 
temos um cenário que 
se agrava por conta do 

famoso jeitinho brasileiro, 
que sempre é visto como 
virtude ou até mesmo ino-
fensivo, mas na verdade 
apresenta um preço alto 
atualmente, resultando in-
clusive em mortes por conta 
da Covid-19. Cabe aqui uma 
reflexão quando transferi-
mos a responsabilidade aos 
governantes sem lembrar 
que temos os nossos deve-
res para cumprir. 

A pandemia está deixando 
claras as mazelas do Brasil 
nas mais diversas áreas, 
deixando ainda mais claro 
o perfil de individualismo 
da população. Somos críti-
cos ferozes da falta de uma 
política séria e, ao mesmo 
tempo, incapazes de seguir 
regras simples como o uso 
da máscara, que visa a pro-
teção de cada indivíduo, ou 
mesmo evitar aglomerações 
para que a contaminação 
não seja ampliada. 

Como querer a evolução 
de um país com um compor-
tamento desses? Estamos 
longe de conseguir avançar 
como nação se não melho-
rarmos como cidadãos. Res-
peito, ética e educação são 
essenciais e se iniciam em 
casa. E falando de violência, 
o que o jeitinho brasileiro 
tem a ver com isso? Tudo o 
que plantamos, colheremos 
e, disso, não temos como 
fugir. O Rio de Janeiro, 
por exemplo, retrata essa 
realidade. 

Vimos os últimos gover-
nadores presos por envol-
vimento com corrupção e 
a violência tem alcançado 
números impressionantes, 
criando um terreno fértil 
para o crime, uma vez que 
tudo se torna permitido. A 
informalidade é convenien-
te para o poder público, que 
fecha os olhos para reduzir a 
pressão no governo quando 
o assunto é desemprego ou 
mesmo a educação, que ao 
invés de melhorar o nível de 
ensino, reduz a média e acei-
ta a aprovação automática. 

Ou seja, ninguém mais 
é obrigado a ensinar ou 
aprender, mas com jovens 
cada vez menos capacitados 
e empresas buscando can-
didatos com conhecimento, 
é preocupante o que iremos 
colher e o que já estamos 
colhendo. É o jeitinho que 
está e vai nos custar muito 

caro. Estamos deixando de 
valorizar o básico. 

De uma juventude que 
entende tudo do mundo 
virtual, mas é incapaz de 
escrever um texto sem au-
xílio do corretor ortográfico 
e que não sabe ouvir “não” e 
acaba não tendo limites, sal-
tamos para problemas como 
o feminicídio crescendo, os 
acidentes de trânsito por 
embriaguez ao volante cei-
fando vidas, o uso de entor-
pecentes para relaxar, que 
são apenas alguns exemplos 
de uma “plantação” errada 
ou sem fiscalização familiar 
que ignora seu dever. 

Será que podemos recla-
mar da violência que vive-
mos e achar que não temos 
nada a ver com isso? E na 
vida corporativa? Temos a 
responsabilidade de cum-
prir metas da empresa e 
para tal, existem processos 
com regras claras, que mui-
tas vezes não são cumpridas 
pelos próprios criadores de-
las, fazendo lembrar o velho 
jargão que os “fins justificam 
os meios”. Está certo? Até 
onde vale cumprir a meta 
a qualquer custo? Muitas 
empresas negligenciam as 
regras e não percebem os 
riscos que estão assumindo. 

Somos extremamente 
críticos ao apontar erros 
alheios, mas a todo momen-
to falhamos quando nos con-
vêm, tanto como cidadãos 
ou gestores, que permitem 
os jeitinhos e alimentam a 
cultura do “foi só dessa vez” 
ou “que mal há nisso”. Pare e 
pense quantas vezes por dia 
deixamos de ser éticos. O 
simples ato de comprar um 
produto no mercado infor-
mal, o famoso “camelô”, sem 
saber da origem do produto 
por preço incompatível com 
o razoável pode parecer aos 
olhos de todos inofensivo, 
mas já pensou como aquele 
produto foi parar ali? 

Existe um nicho de mer-
cado altamente rentável e 
podemos estar alimentando 
o crime de roubo de cargas, 
descaminho ou contraban-
do, crimes contra econo-
mia pública que afetam 
diretamente a arrecadação 
de impostos e que refleti-
rão nos investimentos nas 
áreas de saúde, educação, 
segurança, entre outras. 
Veja como um simples ato 
de comprar de um produto 
na informalidade pode ser 
nocivo. Isso significa que a 
ética é um exercício diário 
e que não pode deixar de 
ser praticada para atender 
interesses pessoais. 

(*) - É consultor sênior na ICTS 
Security, consultoria e gerenciamento 

de operações em segurança 
de origem israelense 

(www.ictssecurity.com.br). 

Eduardo Masulo (*)
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Com os crescentes casos de pirataria ao longo dos anos, 
é imprescindível que o autor de um programa de compu-
tador esteja protegido para adotar as medidas cabíveis, 
em caso de violação do seu direito. Ocorre que poucas 
pessoas sabem como iniciar um processo de proteção de 
software e a importância de contar com a assessoria de 
um advogado especializado nessa área.

A advogada especialista em Propriedade Intelectual, 
Roberta Minuzzo (*) explica que a proteção de software 
está regulamentada pela Lei de Direito Autoral nº. 9.610/98. 
“Por se tratar de uma criação intelectual, é aconselhável 
que o autor se proteja previamente, a fim de que não 
precise enfrentar processos judiciais para reconhecer o 
seu direito. 

Mesmo que não haja obrigatoriedade no registro de 
software, é altamente recomendável, pois, com o registro 
em mãos, o titular pode, inclusive, adotar as medidas que 
achar pertinentes para preservar o seu direito de exclu-
sividade”, ela relata. Existem algumas diferenças entre 
esse tipo de registro e o registro de marcas e patentes, 
como por exemplo. 

Enquanto esses últimos têm proteção apenas em ter-
ritório nacional, o registro de software abrange todos os 
países da Convenção de Berna, totalizando 175 países. A 
duração da proteção software é de 50 anos, a partir de 1º 
de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, 
na ausência desta, da sua criação.

Atualmente, o Órgão Federal que realiza o Registro de 
Software é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
e o procedimento é totalmente digital. Para iniciar o pro-
cesso, será necessário efetuar o pagamento do Guia de 
Recolhimento da União, transformar o código-fonte em 
um resumo digital hash e, então, preencher o formulário 
eletrônico do e-Software. Além disso, é importante lembrar 
que devido ao procedimento ser eletrônico, o requerente 
deve portar um e-CPF ou e-CNPJ. 

Normalmente, o prazo para finalização de todo processo 

Formar uma clientela 
não é uma tarefa muito 
fácil, pois adquirir a 

confiança e a satisfação dos 
compradores demanda um 
certo esforço. Isso fica me-
lhor quando os seus clientes 
fiéis passam a confiar em 
você e a pagarem o preço 
que você cobra em seus 
produtos, pois sabem que 
por trás daquilo existe um 
grande investimento.

Mas o que fazer com aquele 
cliente que não entende 
essa lógica e acha que pode 
determinar o preço da sua 
mercadoria, sempre jogando 
para um valor considera-
velmente inviável para a 
venda? Saber como lidar com 
o cliente nessas situações 
e fazê-lo entender como 
funciona essa determinação 
de preços requer conheci-
mento. “Em primeiro lugar, 
é necessário saber que você 
não depende exclusivamen-
te daquele cliente”, explica 
a publicitária e especialista 
em encantamento do cliente 
Aline Oneda (*). 

Portanto, conversar com 
outros compradores assídu-
os ou que estão acostumados 
a pagar valores mais caros 
em seus produtos pode 
ajudar, assim, você saberá 
o porquê deles escolherem 
o seu produto em detri-
mento de outros. Isso pode 
ajudar na hora de explicar 

Adquirir a confiança e a satisfação dos compradores demanda 
um certo esforço.

Passeios ao ar livre estão entre as atividades mais procuradas 
no último ano.

Visitar lugares incríveis perto 
de casa, sem precisar percorrer 
longas distâncias de avião ou 
ônibus, se tornou uma opção 
bem-vinda em meio a uma 
pandemia que já se estende 
há quase um ano em todo o 
mundo. Na Civitatis, empresa 
especializada em atividades e 
passeios turísticos pelo mundo, 
a compra de passeios nacio-
nais por viajantes brasileiros 
aumentou 120% ao longo de 
2020, e continua em alta. A 
companhia, com sede na Espa-
nha e que atua em 135 países, 
aposta no potencial do turismo 
de proximidade para 2021, uma 
tendência que se acelerou em 
todo o mundo após a pandemia. 

“Fizemos uma pesquisa entre 
nossos clientes na Espanha, 
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Saiba lidar com clientes que querem 
colocar preço na sua mercadoria

Todos sabemos que um negócio, para funcionar bem, depende de vários fatores, sendo um dos principais 
as vendas e para quem você vende

determinação de preços e 
o que você entrega, como 
fazer o cliente permanecer 
interessado no seu negó-
cio e disposto a pagar por 
aquilo?

“Quando o cliente ouve um 
tom negativo, a tendência 
é responder com o mesmo 
tom. É mais inteligente 
mostrar o porquê dela le-
var, mostrando como é uma 
boa opção, ou sugerir a 
compra de uma forma que 
o cliente veja um benefício 
em adquirir aquilo, que 
não seja apenas agradar ao 
vendedor”. Sabemos que 
as metas são importantes 
para os vendedores. Mas o 
cliente não precisa saber 
disso, não é mesmo? Então, 
nada de dizer ao cliente que 
ele precisa ajudá-lo a bater 
a meta, como uma forma de 
terceirizar aquela responsa-
bilidade.

Para isso, a dica é sempre 
prestar um ótimo atendi-
mento, dando muita atenção 
ao cliente e pronto para tirar 
todas as suas dúvidas e lhe 
apresentar soluções. Dessa 
forma, a venda ocorrerá 
naturalmente, e a meta con-
seguirá ser atingida sem que 
o vendedor precise apelar 
para jargões desnecessários 
que atrapalham o negócio.

(*) - Publicitária, especialista em 
marketing e encantamento do cliente 

(www.instagram.com/alineoneda/).

ao cliente que sempre “pe-
chincha” o porquê do valor, 
com argumentos sólidos e 
consistentes. Ainda dentro 
desta lógica de entender o 
porquê do seu diferencial, 
é hora de aperfeiçoar os 
pontos positivos disso e usar 
como quebra de objeções na 
comunicação, produzindo 
mais e melhor daquilo que 
as pessoas valorizam em seu 
negócio. 

Por exemplo, se o seu seg-
mento é especializado em 
roupas (têxtil) e uma das 
características são os tipos 
refinados de tecido (como 
o linho, a seda ou um tipo 
de algodão importado), é 
interessante destacar este 
ponto na própria peça em 
forma de etiqueta, especi-
ficando a qualidade daquilo 

que o cliente irá adquirir e 
o porquê do preço final ser 
mais elevado em relação a 
outros lugares. É impor-
tante destacar também 
que o preço do produto, 
seja ele qual for, advém 
de vários outros fatores, 
como o preço de produção, 
o valor pago ao fornecedor, 
a importação, se for o caso, 
entre outros. 

“Muita gente não entende 
essa lógica e acha que é o 
vendedor que quer ganhar 
em cima, sem saber que o 
preço determinado é calcu-
lado de uma forma que ele 
terá lucro naquilo, já que 
esse é o objetivo de todo 
negócio”, pontua Oneda. 
Mas agora que você mos-
trou para os clientes a qua-
lidade dos seus produtos, a 

Como é o processo para registrar um software

é de dez dias, a contar da data do pedido. Para a advogada, 
embora o procedimento possa ser realizado pelo próprio 
titular do software, muitas vezes podem ocorrer erros 
pela falta de experiência na área. “O fato de poder ser 
feito pela internet e de qualquer lugar, não é indicativo 
de êxito. Eu sempre recomendo o auxílio de um advogado 
especializado que possa dar o suporte para que todas as 
informações sejam preenchidas de forma correta. Dessa 
forma os riscos são minimizados”, afirma.

Uma vez que o autor do software detém a propriedade, 
evita custos adicionais na busca do reconhecimento do 
seu direito e, por outro lado, agiliza as medidas judiciais 
de reparação civil, em caso de violação. “Obter o registro 
de um programa de computador, antecipadamente, per-
mite ao titular defender seus interesses de cópias não 
autorizadas, pirataria e concorrência desleal”, finaliza.

 
(*) - Graduada em direito pela Universidade Luterana do Brasil, 

com especialização em Propriedade Intelectual pela PUC-RS, 
é sócia fundadora da DMARK Monteiro, LLC e DMK Gestão de 

Marcas e Patentes (https://dmk.group/).  

A proteção de software está regulamentada 
pela Lei de Direito Autoral.
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Turismo de proximidade é tendência para este ano
por exemplo, que mostrou que 
quase 70% deles nunca haviam 
feito um tour por sua própria 
cidade, o que mudou após o 
início da pandemia”, afirma 
Alberto Gutiérrez Pascual, 
CEO e fundador da Civitatis. 
“Mais impressionante, a grande 
maioria (86%) dos que resolve-
ram conhecer melhor seu local 
de residência diz ter superado 
suas expectativas com os pas-
seios. Esta é uma tendência 
que vemos em todo o mundo, 
nos mais de 135 países em que 
atuamos”. 

No Brasil, a Civitatis lançou 
166 novas atividades no últi-
mo ano, com boa procura de 
viajantes locais. A perspectiva 
é positiva: mais da metade das 
reservas realizadas em 2020 

Além da proximidade, há 
outras vantagens de se viajar 
localmente: pagar em moe-
da local, por exemplo, sem 
precisar se preocupar com o 
câmbio, é uma delas. Outra boa 
vantagem é obter reembolso 
integral sem complicações. 
Empresas como a Civitatis 
oferecem a oportunidade de 
realizar tours privados para 
uma família, com a presença de 
apenas um guia e, quando inclui 
transporte, de um motorista. 
Nas atividades são adotadas 
medidas de segurança como o 
uso de máscaras, higienização 
de mãos e distanciamento. Uma 
boa forma de explorar a cidade 
em que se vive com segurança. 
Fonte em mais informações: 
(www.civitatis.com.br).

são Rio de Janeiro, Salvador e 
Fortaleza. Passeios ao ar livre 
ou tours privados, para grupos 
da mesma família, estão entre 
as atividades mais procuradas 
no último ano. 

Destinos que ficam a poucos 
quilômetros das capitais mais 
populosas do país, como Cam-
pos do Jordão, no estado de São 
Paulo; Arraial do Cabo, no Rio 
de Janeiro; além de Blumenau e 
Pomerode, em Santa Catarina, 
têm tido uma procura especial 
nos últimos meses. Atenta às 
tendências globais e às trans-
formações do setor, a Civitatis 
continua ampliando seu port-
fólio de atividades no Brasil, a 
fim de atender à demanda por 
passeios locais com as melhores 
opções de passeios.

no país ocorreu nos últimos 
três meses, o que mostra uma 
tendência de retomada do 

turismo doméstico em 2021. 
Alguns dos destinos mais 
populares entre os brasileiros 



Tecnologia e 
conectividade podem 
revolucionar a saúde 

no Brasil

O processo de 
transformação 
digital ganhou uma 
amplitude gigantesca 
nos últimos meses

Todos os setores pu-
deram enxergar de 
perto a necessidade 

de se tornar digital. E com 
a saúde não foi diferente, 
pois no período em que mais 
zelamos por ela, empresas e 
instituições criaram e rein-
ventaram suas estratégias 
para atender à nova reali-
dade da população em um 
cenário extremo de pande-
mia. A crise na saúde pública 
coloca pressão no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Embora seja bastante 
eficiente, o SUS está sobre-
carregado, e acaba não con-
seguindo atender todas as 
demandas de forma rápida. 
Como exemplo, apenas na 
cidade de São Paulo há mais 
de cento e cinquenta mil ci-
rurgias eletivas aguardando 
em filas de espera. 

Por outro lado, anualmen-
te, vivemos um aumento do 
número de hospitais privados 
que possuem capacidade 
ociosa em seus centros ci-
rúrgicos, enquanto que nos 
últimos anos, quase cinco 
milhões de pessoas deixaram 
de ter acesso aos planos de 
saúde, em sua grande maio-
ria, por questões financeiras. 

Sabemos que a saúde já 
despende mais de 600 bi-
lhões de reais por ano no Bra-
sil. E não são suficientes para 
que o sistema seja capaz de 
atender aos quase duzentos 
e dez milhões de brasileiros. 
Não temos condições de gas-
tar mais - as contas públicas 
não fecham e o custo da 
saúde suplementar cresce 
a mais de três vezes a taxa 
de inflação do país. 

E é neste contexto que 
entra a tecnologia. Atual-
mente o mercado conta com 
o crescimento expressivo 
das startups de saúde. 

De acordo com uma pes-
quisa do Distrito Healthtech 
Report Brasil 2020, realizada 
pela empresa de inovação 
aberta, nos últimos cinco 
anos, duplicaram o número 
de Healthechs no País. Es-
sas mais de quatrocentas 
startups trazem a inovação 
tecnológica capaz de permi-
tir que a saúde alcance mais 
pessoas com os mesmos re-
cursos. A pandemia causada 
pela COVID-19, acelerou 
essa mudança tecnológica 
no setor, apresentando so-
luções que antes pareciam 
longe de se tornar realidade. 

Segundo dados da Univer-
sidade Johns Hopkins nos 
Estados Unidos, e o consen-

so que se forma no setor no 
Brasil, muitos benefícios que 
acabaram surgindo nesse 
período serão adotados per-
manentemente, a exemplo 
do que se espera possa acon-
tecer com a telemedicina. 
Outro exemplo é uma maior 
integração e conectividade 
nos serviços. As plataformas 
digitais simplificam de forma 
ágil e inteligente benefícios 
que antes estavam de certa 
forma parados no tempo ou 
desatualizados. 

Hoje podemos contar com 
soluções 100% online que 
conectam de forma asser-
tiva pessoas/pacientes a 
serviços da área da saúde. 
Quando imaginaríamos que 
seria possível agendar um 
procedimento cirúrgico 
sem burocracia e surpresa 
nos valores ou fazer uma 
consulta médica com um 
super especialista que está 
a centenas de quilômetros 
do paciente, e que a letra 
difícil de entender de um 
médico seria substituída 
por uma receita digital com 
certificado e integrada às 
redes de farmácias? 

Na área de tecnologia, 
tive o prazer de entender 
mais sobre o universo das 
healthtechs em busca de 
ferramentas que trazem 
uma revolução ao setor e 
esperança para milhares 
de famílias que só desejam 
uma coisa: acessar serviços 
oferecidos por hospitais par-
ticulares, hoje alcançados 
quase sempre por planos de 
saúde que estão fora da rea-
lidade financeira da maioria 
da população. 

O mais importante agora 
é que as soluções venham 
cada vez mais de encontro 
com as adversidades que 
a população enfrenta para 
que juntos, possamos sanar 
a grande maioria dos pro-
blemas que afetam a quali-
dade de vida dos brasileiros. 
Para ser inovador é preciso 
ter acessibilidade, rapidez, 
eficiência, conectividade, 
integração e uma solução 
que gere oportunidades 
não só para quem busca o 
serviço, mas também para 
outras empresas. 

Conseguem ver como tudo 
está interligado? Só conse-
guimos promover qualidade 
no sistema de saúde porque 
outros parceiros buscam o 
mesmo objetivo e com isso, 
juntos criamos uma solução 
para quem necessita e não 
pode esperar. 

(*) - Executivo de inovação 
e tecnologia atuou como head de 

E-commerce e transformação digital 
da Leo Madeiras e, atualmente, 

como CIO & co-Founder da Vidia, é 
responsável pela estratégia 

de desenvolvimento do produto, 
vendas, tecnologia e CX.

Eduardo Cerqueira (*)
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Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que se
realizará no dia 01 de março de 2021 às 09hs, no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A., situado na Avenida Ordem e Progresso, 157, Sala 908, Barra Funda, CEP
01141-030, na cidade e estado de São Paulo, com a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício de 2020; b) tomar as contas da Administração referente ao exercí-
cio social de 2020; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
dos; d) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores; e) eleger os membros da Direto-
ria para o novo biênio; f) deliberar sobre a alteração do capital social da sociedade; g) deliberar sobre a
alteração do objeto social da sociedade; h) deliberar sobre a reforma do estatuto social; e, i) outros assuntos
de interesse geral. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigi-
dos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Giuliano Campolim Gabliotti - Diretor-Presidente.            (03, 04 e 05)

DIGIGRAF DISTRIBUIDORA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social 
da Companhia localizada na Rua Soares de Avelar, nº 894, 
Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os documentos 
do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020. São Paulo, 02 de fevereiro de 
2021. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.www.netjen.com.br

Segundo a fintech, seus 
robôs da área contábil 
já respondem por dez 

das doze etapas que, em 
média, compõem o fluxo de 
um processo contábil. 

Em razão disso, este fluxo 
é chamado de disruptivo 
- em que a atuação do pro-
fissional humano se dá em 
dois momentos específicos, 
para análises e decisões 
estratégicas. Eles realizam 
lançamentos de créditos 
e débitos após a chegada, 
classificação e extração de 
dados dos mais diversos 
tipos de documentos. 

Segundo Lucas Ribeiro, 
CEO da ROIT, no fluxo tra-
dicional, da primeira à quarta 
etapa, os trabalhos - concen-
trados na atuação humana – 
restringem-se a trâmites de 
recebimento de documentos, 
separação e conferência, 
para então lançamento no 
sistema (chamado no meio de 
ERP). Já no fluxo disruptivo, 
viabilizado pela inteligência 
artificial, essas quatro eta-
pas consistem no envio de 
documentos (pelo cliente), 
qualificação, classificação e 
o chamado OCR (reconheci-
mento online de caracteres).

Todas essas quatro etapas 

Esse movimento inevitável de automatização do mercado de 
contabilidade só traz benefícios para as empresas.

A hospedagem cloud permite trazer mais tecnologia e suprir as 
necessidades da sua empresa.

Você sabe o que é cloud computing? É conhecido 
também como o famoso termo computação em nuvem, 
uma tecnologia que permite o uso remoto de recursos da 
computação por meio da conectividade da Internet para 
hospedar diversos recursos, programas e informações. 
Dessa forma, a computação em nuvem possibilita que o 
usuário os acesse por meio de qualquer lugar e de qualquer 
computador, tablet ou telefone celular. 

“Um exemplo simples do uso da nuvem é quando você 
possui diversas fotos e vídeos, porém não quer armaze-
ná-los no seu celular ou tablet para não ocupar espaço 
do dispositivo. Você pode salvar os arquivos na nuvem 
e acessá-los a qualquer momento e de qualquer lugar 
através da internet” conta Douglas Jaskulski, gerente 
de operações de TI da KingHost, empresa de soluções 
digitais. 

Com o avanço da tecnologia e a digitalização das empre-
sas, se tornou ainda mais importante utilizar métodos que 
melhorem e deixem mais seguros os dados. Com o cloud 
computing é possível realizar um update do site, e ter mais 
segurança e performance para um negócio, isso porque a 
solução garante toda infraestrutura necessária para uma 
loja virtual, tanto em acessos quanto em velocidade. 

“A hospedagem cloud permite trazer mais tecnologia 
e suprir as necessidades da sua empresa. Ela possibilita 
entregar serviços e produtos com excelência em qualidade 
alinhados às melhores tecnologias disponíveis, tendo como 
consequência uma melhora exponencial de desempenho 
do seu site e do seu negócio” explica Douglas. 

Outro benefício que a tecnologia traz é o menor custo: 
migrar para um serviço de cloud permite reduzir custos de 
infraestrutura e software, além dos relacionados às equipes 
de TI. Mas o que faz a diferença é que você pode comprar 
serviços cloud conforme a necessidade da sua empresa. 
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Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ/MF nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 12/11/2020
Data, Hora e Local: 12/11/2020, às 14 horas, por meio de plataforma digital. Presença:
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário,
Dorival Lourenço da Silva. Deliberações: a) Eleger como Diretor de Operações o Sr.
Clayson Thiago Engler Pereira, portador da CIRG nº 25.742.108-7 SSP/SP e CPF/MF nº
267.943.338-64, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP; b) O mandato do diretor
se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2021; c)
Reformar o Artigo 7º (caput) do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 7º. A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta de no mí-
nimo 2 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, residentes no País e eleitos pela Assem-
bléia Geral, que lhe fixará sua remuneração, e que terão as seguintes designações: (i)
Diretor Presidente; (ii) Diretor Financeiro; (iii) Diretor Administrativo; (iv) Diretor de Risco; e
(v) Diretor de Operações. Acionista Presente: Novo Mundo Holding Financeira, por seu
Diretor Roberto Amaral de Almeida. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida;
Secretário, Dorival Lourenço da Silva Neto; São Paulo (SP), 12 de novembro de 2020. A Ata
em seu inteiro teor e a consolidação do estatuto social encontram-se registradas na
JUCESP sob nº 36.740/21-4, em 21/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Robôs realizam lançamentos 
contábeis sem intervenção humana

Os robôs contadores da ROIT, empresa com sede em Curitiba que desenvolve tecnologia para o setor 
de contabilidade, atingiram a marca de 8 milhões de lançamentos contábeis sem intervenção humana, 
com 98% de assertividade

como em todas as áreas, só 
tem a trazer benefícios para 
as pessoas e as empresas. 

“A automatização é rea-
lidade e a tendência é de 
que se intensifique com a 
provável reforma tributária, 
que vai estimular empresas 
a migrarem de regime fiscal, 
exigindo atuação estraté-
gica dos departamentos 
de contabilidade. A conta-
bilidade está em extrema 
transformação, deixando de 
ser operacional e passando 
a se tornar cada vez mais 
estratégica, como deve ser”, 
sublinha Ribeiro.

A fintech também regis-
trou quase dois bilhões de 
combinações tributárias, re-
gras de retenção, atualização 
legal com um robô da área 
fiscal que lê e acompanha 
o diário oficial. As soluções 
da empresa incluem robô de 
contas a pagar, que gerencia 
toda a relação contábil, fiscal 
e bancária, com conciliações 
automáticas. Também serão 
ofertadas soluções automa-
tizadas para folha de paga-
mento, que realizam desde 
o processo de admissão até 
a demissão, pelo celular ou 
pela web. Fonte e mais infor-
mações: (www.roit.com.br).

iniciais, no fluxo disruptivo, 
mais a quinta, a extração dos 
campos, são feitas por robôs. 
Na sexta etapa, então, entra 
a primeira intervenção hu-
mana, na qual o profissional 
responsável cuida das pro-
vidências complementares 
necessárias, antes de dar 
andamento aos trâmites, que 
em seguida percorrem três 
tipos distintos de robôs: o 
fiscal (etapa sete), o contábil 
(etapa oito) e o financeiro 
(etapa nove). Desta, segue 
para o lançamento em banco 
de dados, para, na penúltima 
etapa, receber novamente 

a atuação humana, na qual 
se dá a aprovação final do 
processo, antes da 12ª fase, 
o lançamento no ERP.

“Além de toda a pratici-
dade, agilidade e economia 
de tempo que a inteligência 
artificial traz aos contadores, 
garante que as empresas 
paguem sempre a menor 
carga tributária possível, 
sem erros e podendo até 
mesmo reverter pagamentos 
feitos de forma indevida”, 
afirma Ribeiro, ao citar que 
esse movimento inevitável 
de automatização do mer-
cado de contabilidade, assim 

Cloud computing é a tecnologia que 
melhora a infraestrutura do e-commerce

“Dessa forma, caso seja necessário fazer ajustes no plano 
contratado, é possível realizar e você pagará apenas por 
aquilo que estiver usando”, conclui. O Cloud é uma solução 
para quem quer cuidados e precisa de mais flexibilidade 
de recursos, e é recomendada para aquelas aplicações que 
necessitam de recursos exclusivos. Com a nuvem, você 
terá uma plataforma flexível em relação aos recursos e 
ainda contará com o apoio necessário para você investir 
seu tempo de forma assertiva e produtiva. 

A hospedagem cloud é indicada para negócios que estão 
crescendo, já que garante tráfego ilimitado. Isso porque 
os recursos são dedicados para você e a hospedagem é 
gerenciada, ou seja, mesmo que você não tenha tempo 
para se dedicar a essas questões, um time especializado 
estará cuidando disso para você. Com o cloud computing 
você terá uma plataforma flexível em relação aos recursos 
e ainda contará com o apoio necessário para você investir 
seu tempo de forma assertiva e produtiva. 

Fonte e mais informações: (https://site.king.host/).

Agostinho Celso Pascalicchio (*) 

Um perfil do segmento da 
Construção Civil apresentou, 
principalmente a partir do 
segundo semestre do ano pas-
sado, um bom desempenho. 

Houve redução na quan-
tidade das residências em 
oferta, aumento nas vendas 
de imóveis e dos insumos do 
setor. Entretanto, ao final do 
ano de 2020 e neste começo 
de ano, apresentou uma para-
doxal queda na confiança e nas 
expectativas dos empresários 
nesta atividade. 

O ano passado mostrou 
aumento nas vendas de uni-
dades residenciais, incluindo 
as do programa Casa Verde 
Amarela (antigo programa 
“Minha Casa Minha Vida”). 
Apresentou também aumento 
nos financiamentos e nas ope-
rações de crédito do sistema 
financeiro. Estas operações 

As incertezas do setor de construção civil neste ano
foram beneficiadas pelas bai-
xas taxas de juros. O ano de 
2020, principalmente a partir 
do segundo semestre do ano, 
proporcionou a esta indústria 
uma boa performance. 

O consumo de cimento e de 
aço laminado foram fortes. Os 
preços dos produtos e insumos 
do setor também se elevaram. 
O índice Nacional da Constru-
ção Civil (INCC-DI/FGV), se 
mostrou em alta. O preço do 
cimento também apresentou 
uma forte elevação. O CUB 
(Custo Unitário Básico) que 
determina o custo global da 
obra, obtido através de pesqui-
sa junto aos compradores, que 
no caso são as construtoras, 
também se elevou. 

Entretanto, a divulgação 
do Índice de Confiança da 
Construção Civil e de Expec-
tativas para Construção Civil, 
pela FGV/IBRE, mostram um 
paradoxo. Um enfraqueci-

mento na confiança e uma 
diminuição pelo terceiro mês 
consecutivo nas expectativas 
dos empresários deste seg-
mento, em contraste com o 
bom desempenho observado 
no segundo semestre de 2020 
por esta indústria. 

É possível que estes índices 
estejam refletindo as incer-
tezas do cenário brasileiro 
quanto às expectativas de 
rendimentos da população, 
incertezas quanto às refor-
mas econômicas e quanto ao 
combate à pandemia. Den-
tro destes aspectos, como 
mencionado pelo Ministro da 

Economia Paulo Guedes, a 
vacinação em massa é “fator 
crítico” para a recuperação da 
economia. 

O setor de Construção Civil 
é gerador e multiplicador de 
empregos e o rápido cuidado 
com as pessoas é fundamental 
para garantir a boa performan-
ce a este segmento e reverter 
as expectativas negativas dos 
empresários. 

(*) - Doutor em Ciências; mestre em 
Teoria Econômica pela University of 

Illinois/USA. Bacharel em Ciências 
Econômicas (FEA-USP), é professor 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie nas áreas de economia, 
economia da energia e engenharia 

econômica/finanças. 
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 04 de fevereiro de 20216

Sabemos que a tarifa de energia elétrica do Brasil é 
uma das mais caras do mundo e, em 2020, o setor foi 
severamente afetado pela pandemia. De acordo com a 

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), 
o número de instalação de painéis solares aumentou 70% no 
país no ano passado, em comparação a 2019. 

Para 2021, as perspectivas são positivas, uma vez que o preço 
dos equipamentos caiu quase 90%, o que deixa a tecnologia cada 
vez mais acessível aos consumidores. Segundo Wagner Cunha 
Carvalho (*), já existem muitas residências e empresas que 
estão investindo na sua própria produção de energia elétrica 
através da energia fotovoltaica para reduzir custos, valorizar 
suas propriedades e tornar suas atividades mais sustentáveis.

“Apesar de demandar um valor alto para a instalação do 
sistema de energia solar, a economia na conta de luz traz o 
retorno do investimento a longo prazo. Aqui no Brasil temos 
um grande potencial de insolação e comparando a poucos 
anos atrás, houve uma queda de aproximadamente 70 a 90% 
nos preços das placas solares”, revela.

Conheça as oito vantagens de investir nessa tecnologia a 
favor do bolso e do meio ambiente:

1Economia de dinheiro: A instalação do sistema foto-
voltaico pode não ser tão barata, mas é um investimento que 
garante uma economia de até 95% na conta de luz. A médio 
prazo, com aproximadamente sete anos, você paga todo esse 
investimento com a própria economia gerada e garante até 
vinte e cinco anos de uso e poupança financeira. Além disso, 
quem utiliza a tecnologia, pode economizar não só no local 
da instalação, mas em outro estabelecimento ou residência, 
caso gere um crédito, que falaremos abaixo.

Essa já é uma realidade em muitos países do mundo com tecnologias sustentáveis, como as placas de energia solar fotovoltaica. 

Foto de Gustavo Fring no Pexels

#tenhacicatrizes

Sumaia Thomas

Eu sei… Não é fácil dizer 
ao chefe que está grávida! 

Sumaia Thomas (*)

A maioria das profissionais que trabalham em re-
gime CLT, quando tem a intenção de engravidar, 

sabem que de acordo com a própria CLT, as mulheres 
não podem ser demitidas sem justa causa a partir do 
momento da concepção da gravidez (e não de sua 
descoberta) até cinco meses após o parto. 

Entretanto, eu sei, pois já estive nesse lugar, 
que a hora de comunicar a notícia no trabalho é 
sempre um desafio. Para algumas profissionais 
chega até ser um temor, mesmo consciente do 
tempo de estabilidade no trabalho. São muitos 
os anseios, inseguranças e dúvidas sobre o 
que pode acontecer nesta fase de gestação no 
ambiente de trabalho, e também sobre a volta 
da licença maternidade. Primeiro,  como ges-
tores e colegas receberão a notícia? E depois, 
mesmo que aceitem, será que vão continuar 
me considerando para futuros trabalhos e 
promoções? Como vai ser quando eu voltar ao 

escritório? Será que serei substituída? … só 
para citar alguns exemplos.

O trabalho que desenvolvo hoje como espe-
cialista em gestão de carreira originou-se da 
minha própria experiência nesse mesmo lugar 
onde tantas mulheres ainda temem como con-
ciliar a maternidade e trabalho desde a notícia 
da gravidez. Quando afirmo que quando nasce 
uma mãe nasce uma líder, falo também a partir 
da minha vivência e das escolhas que fiz daquele 
momento em diante. 

Para que possam vislumbrar novos cami-
nhos de como passar por esse dia, assumindo 
a liderança e compartilhando uma das mais 
importantes notícias da sua vida com leveza 
e segurança, escrevi este artigo contendo 
cinco dicas para que você, ou alguém que 
você conheça, possa se beneficiar dos apren-
dizados da minha trajetória de sucesso nessa 
fase. São elas:  

1) Liste seus incômodos, receios ou anseios 
sobre o trabalho e analise-os com carinho. Per-
gunte-se: essa é uma lista de fatos ou suposições?

2) Coloque-se no lugar desse gestor(a) e 

avalie como você abordaria o assunto. Quais os 
impactos dessa sua maternidade no trabalho? É 
de risco? É inesperada? O quanto de fato impacta 
nas metas previamente acordadas?

3) Marque uma conversa para falar de trabalho, 
apresente a notícia com alegria e deixe ele(a) 
saber quais são os ajustes de rotas que você con-
sidera necessários para alcançar os resultados. 

4) Faça sugestões, compartilhe expectativas 
e planeje essa fase juntos.

5) Não espere que seu gestor(a) diga o que 
você deve fazer. Pode não ser fácil, mas defini-
tivamente não precisa ser uma conversa ruim. 

E se por um acaso, você que me lê neste 
instante for o gestor ou a gestora de uma ges-
tante, lembre-se de ter mais perguntas do que 
suposições. Afinal, a experiência da maternidade 
é única a cada filho.

Para solucionar os demais dilemas entre tra-
balho e maternidade, agora sabem que podem 
contar comigo.

O mundo precisa perceber que quando Nasce 
Uma Mãe, Nasce Uma Líder!

Um abraço carinhoso

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
consultora especialista em gestão de carreira, coach, 

mentora, mãe de 2, empreendedora fundadora da 
Sumaia Thomas Treinamento e Desenvolvimento 

Humano, e idealizadora do Blog Para Mães. 20 anos de 
experiência profissional no apoio e no desenvolvimento 

de líderes, tendo passado 10 anos em consultorias 
norte-americanas trabalhando no desenvolvimento 
de profissionais de elevado potencial em empresas 

nacionais e internacionais. Mentora Voluntária para o 
Programa de Mentoria Colaborativa Nós Por Elas do 

Intituto Vasselo Goldoni; para o ICRIM (Instituto de Apoio 
a Criança e ao Adolescente com Doenças Renais) para 

dar apoio às mães que têm filhos com problemas renais 
crônicos; para o Grupo Mulheres do Brasil no Programa 
Aceleradora de Carreira para mulheres pardas e negras.

6Valorização do imóvel: Quando uma casa, fazenda ou 
empresa possui esse tipo de tecnologia fotovoltaica, ela auto-
maticamente ganha uma valorização comercial para futuras 
negociações. Além de trazer economia, o investimento das 
placas solares garante o retorno do investimento em caso de 
venda ou locação do imóvel.

7Instalação e manuten-
ção fáceis: Por se tratar de 
uma tecnologia relativamente 
simples, a instalação é rápida 
e a manutenção mínima. Isso 
significa que não haverá gastos 
consideráveis com as placas 
solares além do investimento 
inicial. A maioria das fabrican-
tes ainda garantem, por um longo período, reparo em danos. 
Por esse motivo, não há dor de cabeça ou problemas com erros.

8Sem preocupação com as bandeiras tarifárias: Se 
você produz a sua própria energia, não precisa ficar preocu-
pado com as mudanças das bandeiras tarifárias como alguém 
que consome o recurso proveniente das distribuidoras. As 
conhecidas bandeiras verde, amarela e vermelha (patamar I 
e II) preocupam e influenciam no consumo para não pesar no 
bolso. O motivo maior deveria ser a própria sustentabilidade, 
mas quem já instalou o sistema fotovoltaico é automatica-
mente sustentável em diversos quesitos.

(*) - Especialista em eficiência hídrica e energética, à frente da W-Energy, é 
membro do Instituto para a valorização da Educação e da Pesquisa no 

Estado de São Paulo  e participou do desenvolvimento da 
sustentabilidade em nosso país (www.wenergy.com.br).

2Crédito de energia solar: Se você produz mais 
energia do que consome, pode criar créditos para energias 
renováveis. Grandes Bancos já disponibilizam linhas de cré-
ditos para pessoa física e pessoa jurídica, especialmente para 
geradores fotovoltaicos. Dependendo da região do país onde 
se instala a tecnologia, que apresente mais irradiação solar, 
durante o ano todo, mais vantajoso será o crédito gerado.

3Não afeta os Recursos Hídricos: Hoje, para gerar 
energia elétrica, o recurso hídrico é usado em todo o mundo, 
exemplo das hidrelétricas, que produzem energia a partir da 
correnteza dos rios. Esse método diminui a quantidade de 
água adequada para o uso humano, que é apenas 0,26% de 
toda água doce disponível no planeta para atender às nossas 
necessidades vitais. A energia solar não requer o uso de água 
para gerar energia, já que somente os raios solares atuam 
nesse processo.

4Durabilidade e segurança: A tecnologia das placas 
solares fotovoltaicas possuem durabilidade maior que trinta 
anos. Uma vez que a irradiação solar é inesgotável, os equi-
pamentos são fabricados para resistir a situações extremas 
e com materiais de alta qualidade e performance.

5Produção de energia limpa: A produção de energia 
proveniente das placas solares é totalmente limpa e reno-
vável. Isso significa que ela não polui e não emite gases de 
efeito estufa. Por ser o sol uma fonte infinita, o processo é 
uma grande aposta para a diminuição de CO2 na atmosfera 
e para as gerações futuras.

"Apesar de demandar um 
valor alto para a instalação do 

sistema de energia solar, a 
economia na conta de luz traz 

o retorno do investimento 
a longo prazo. Houve uma 

queda de aproximadamente 
70 a 90% nos preços das 

placas solares

VoCê já PENSou EM 
PASSAR A PRoDuzIR 

A SuA PRóPRIA 
ENERgIA EléTRICA?

TECNologIA A fAVoR Do BolSo E Do MEIo AMBIENTE
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 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: AnDRé LuIz DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Nelson de Lima e de Leonilda Bernardina de 
Torres. A pretendente: FABIAnE GOnçALVES nOGuEIRA, profissão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Adail Nogueira Altino e de 
Norma Reis Gonçalves Nogueira.

O pretendente: GABRIEL HEnRIquE SOARES DA SILVA, profissão: auxiliar 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/06/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edizio 
Barbosa da Silva e de Debora Margarete Soares da Silva. A pretendente: KéTELyn 
ELLEn DIAS SAnTAnA DE SOuzA, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Santana de Souza e de Daniela Dias 
Santana de Souza.

O pretendente: LEAnDRO LEAL PORTO, profissão: coletor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Leal Porto Pereira e de Luzinete Formosina Leal 
Porto Pereira. A pretendente: AnASTACIA MARIA GOMES, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Walter Jose Gomes e de 
Edineuza Maria Gomes.

O pretendente: LEAnDRO MORAES DuARTE, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Americo Duarte e de Leonice 
de Moraes Duarte. A pretendente: POLLyAnA SOuSA DE FREITAS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim de Freitas e 
de Maria de Fatima Sousa.

O pretendente: MATHEuS GuILHERME DA SILVA zACARIAS, profissão: 
controlador de acesso, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/04/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Silvio Roberto Zacarias e de Simone Elias da Silva Zacarias. A pretendente: 
ROSEMEIRE DA SILVA CARDOSO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/04/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cardoso e de Valeria 
da Silva Cardoso.

O pretendente: SAMuEL PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: vigilante escolta ar-
mada, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1982, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Severino Cordeiro dos Santos e de 
Maria Aparecida Pereira dos Santos. A pretendente: REGIAnE SOuzA SAnTAnA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/03/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Adeildo José de Santana e de Abelita de Souza Santana.

O pretendente: RuBEnS DAMIãO DOS SAnTOS, profissão: técnico de farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1970, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Damião dos Santos 
e de Aparecida Maria Ananias dos Santos. A pretendente: SIMOnE DE SOuzA, pro-
fissão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/05/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Souza 
e de Dirce Alves de Souza.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DE CARVALHO, profissão: assistente admi-
nistrativo, estado civil: divorciado, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 
19/10/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson 
Pereira de Carvalho e de Maria de Fatima Pereira Carvalho. A pretendente: MAR-
CELA RéGIA DE SOuzA MELO, profissão: motorista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 01/01/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcocilon Inácio de Melo e de Gilvânia 
Maria de Souza Melo.

O pretendente: ELIAS SILVA SAnTOS, profissão: técnico eletrônico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 29/01/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Guilherme Arlindo Santos e de Maria Ivonete Silva. A 
pretendente: KATHLyn nASCIMEnTO GOnçALVES, profissão: líder de controle ope-
racional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Winston da Silva Gonçalves 
e de Eliete Nascimento Gonçalves.

O pretendente: DyEGO WOLLACy DOS SAnTOS BARBOSA, profissão: coletor 
hospitalar, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 11/10/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Gonçalves Barbosa 
e de Josenita Maria dos Santos Barbosa. A pretendente: LETíCIA SAnTOS DE CAR-
VALHO, profissão: atendente de padaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gleidvan Lopes de Carvalho e de Maria da Pena de Jesus Santos.

O pretendente: GREGORy ALMEIDA CAMPOS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Rosa de Campos e de Rita Caetano Almeida. A pre-
tendente: ISABELLE RAIAnE ROSA DE FREITAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 21/02/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Dias de Freitas e de Carla Regina Rosa Freitas.

O pretendente: GILMAR ROCHA DA SILVA, profissão: técnico de enfermagem, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 19/11/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvanildo da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. 
A pretendente: VERA LuCIA PEREIRA BARROS, profissão: enfermeira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 04/02/1972, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Ariston Pereira da Silva e de Maria Pereira Barros.

O pretendente: JOSEMAR nunES MACEDO, profissão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 05/11/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Fernando de Araújo Macedo e de Maria Mirian Nunes. 
A pretendente: DEBORA DE HOLAnDA MARquES LOBATO, profissão: administra-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldelino Marques Lobato 
e de Cristiane Maria de Holanda Marques Lobato.

A pretendente: MELISSA APARECIDA SAnTOS SIquEIRA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/11/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Mar-
ques Siqueira e de Luciana Aparecida dos Santos. A pretendente: AMAnDA PEREIRA 
ROSA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-
nascimento: 24/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alcindo Faustino Rosa e de Cleusa Pereira Rocha.

O pretendente: ARy BETHOVEn DOS SAnTOS RODRIGuES, profissão: operador de 
injetora, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aristoteles Barbosa 
Rodrigues e de Terezinha Maria dos Santos. A pretendente: JéSSICA GASPAR FER-
REIRA, profissão: operadora de injetora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 09/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Osvaldo Luiz Pupo Ferreira e de Rosana Gaspar Rabelo.

O pretendente: DORIVA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bayeux, PB, data-nascimento: 18/06/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Júnior Martins de Oliveira e de Cristiane Rodrigues da 
Silva Oliveira. A pretendente: THALITA MORAES BuEnO DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo Rodrigues dos 
Santos e de Joana Angélica de Moraes Bueno dos Santos.

O pretendente: REnAn ALBERTO GARRAFFA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Garraffa e de Ana Novais 
Garraffa. A pretendente: BRunnA CAROLInE GOES MESSIAS REInER, profissão: 
auxiliar de reserva, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neurichardes 
Silvino Reiner e de Rosangela Goes Messias Reiner.

O pretendente: JORGE LuIz GOMES DE LIMA, profissão: auxiliar de escritório, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erivam Leal de Lima e de Patricia 
Silva Gomes. A pretendente: THAyná ARAuJO CAMPOS, profissão: auxiliar de es-
critório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Gomes Campos 
e de Vanda Lúcia Araujo dos Santos.

O pretendente: DIEGO DE CARLOS SOuzA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Donizetti de Souza e 
de Sonia Maria de Carlos de Souza. A pretendente: AnDRIELLy MAyARA AS-
SunçãO DE LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
José do Egito, PE, data-nascimento: 14/12/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vandelson José de Lima e de Josenilda Eneas de 
Assunção Lima.

O pretendente: MuRIzIq OLASunKAnMI OLuKOTun, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ikoyi - Lagos Nigéria, data-nascimento: 29/04/1962, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isika Olukotun e de Idayat Olukotun. 
A pretendente: AnA CLAuDIA RODRIGuES, profissão: controladora de acesso, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 20/08/1973, residente 
e domiciliada em Sorocaba, SP, filha de João Francisco Rodrigues Neto e de Zuma 
Aparecida Corrêa da Silva.

O pretendente: GABRIEL COLOMBO TEIXEIRA, profissão: eletricista de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1999, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcos Antonio Nunes Teixeira e de Adriana 
Carla Colombo Teixeira. A pretendente: LAuRA REGIAnE SIquEIRA BRAnDãO, pro-
fissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonatas Joaquim 
Brandão e de Claudia Siqueira Brandão.

O pretendente: CLEBSOn BISPO DOS SAnTOS, profissão: vendedor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Itajuípe, BA, data-nascimento: 17/07/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renildo Bispo Santos e de Rita de Cássia Silva 
dos Santos. A pretendente: JAnIELE DE MEDEIROS GuEDES, profissão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Bananeiras, PB, data-nascimento: 15/03/2000, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Josimar Raposo Guedes e de Cleide 
de Medeiros Guedes.

O pretendente: PHELIPE DuARTE DELGADO SAnTOS, profissão: empresário, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sinail Santos e de Simone Duarte 
Delgado Santos. A pretendente: ISIS CAVALCAnTI AnDRADE SAnTOS, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Willian Andrade Santos e 
de Sandra Regina da Silva.

O pretendente: HEnRIquE GREGORIO PIMEnTA, profissão: rasteleiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1993, residente e domi-
ciliado em Limeira, SP, filho de Ademir Alves Pimenta e de Simone Prudente Gregorio 
Pimenta. A pretendente: LETICIA CRISTInA SILVA ROquE, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alair Tolentino Roque e de Maria do 
Carmo Silva Roque.

O pretendente: ELEILDO VIAnA DOS REIS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 17/01/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Viana dos Reis e de Maria Eleudes Viana 
dos Reis. A pretendente: VERônICA AMORIM DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Buenos Aires, PE, data-nascimento: 05/09/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Vicente da Silva e de Se-
bastiana Correia de Amorim.

O pretendente: MARCELO DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Cesar Zeferino dos Santos e de Leila Lucia dos 
Santos. A pretendente: ALESSAnDRA KARInA FREITAS DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aurino Pinto dos Santos 
e de Ilza de Freitas.

O pretendente: CHAnDER SABInO DE SOuzA, profissão: autônomo (UBER), estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorival Sabino de Souza e de Magali 
Borges de Souza. A pretendente: GISELE nADIn, profissão: operadora de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 08/05/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Nadin Filho e de 
Suely Corrêa Nadin.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: MARCOS RODRIGuES SOuSA, estado civil solteiro, profissão recur-
sos humanos, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Tomaz Rodrigues Sousa e de Leni Lucia de Souza. 
A pretendente: KARInE RODRIGuES DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão 
bancária, nascida em São Roque, SP, no dia (26/03/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Amilton Paula dos Santos e de Ivonete Rodrigues Santos.

O pretendente: RILMAR MARTInS VICEnTE, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São José de Piranhas, PB, no dia (28/01/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vicente Filho e de Francisca Martins Vicente. 
A pretendente: ROBERTA KELLy DA SILVA LEãO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Geraldo Alves Leão e de Maria José da Silva Leão.

O pretendente: nILSOn SAnTOS FERREIRA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São João da Ponte, MG, no dia (15/11/1956), residente e domiciliado no 
Jardim Santo Antônio, São Paulo, SP, filho de Herculano Soares dos Santos e de Maria 
Ferreira de Almeida. A pretendente: MARIA ELIAnE PEREIRA DOS SAnTOS, estado 
civil divorciada, profissão manicure, nascida em Itiuba, BA, no dia (23/10/1963), residente 
e domiciliada no Jardim Santo Antônio, São Paulo, SP, filha de Jose Pereira dos Santos 
e de Celmira Maria Gonçalves.

O pretendente: VICTOR FERREIRA nEVES MOTA, estado civil solteiro, profissão me-
cânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Santana Mota e de Clarice Ferreira Neves. A 
pretendente: GRAzIELE DA SILVA MARCELInO, estado civil solteira, profissão bancária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Roberto Marcelino e de Francisca Izabel da Silva Marcelino.

O pretendente: PEDRO CARDOSO DOS SAnTOS nETO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Cardoso dos Santos e de Belisdeth Soares Pi-
nheiro. A pretendente: PALOMA PARDInHO SAnTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Batista Santos e de Maria Sonia Pardinho Santos.

O pretendente: FLAVIO COSTA DA SILVA, estado civil viúvo, profissão operador de 
máquina, nascido em Maceio, AL, no dia (10/03/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Expedito Justino da Silva e de Maria José da Costa. A 
pretendente: TATIAnE BEnATTO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de produção, 
nascida em Piracicaba, SP, no dia (15/04/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Pascoal Benatto e de Leila Maria Ribas Benatto.

O pretendente: GERALDO LAVAnéRIO ALVES CAVALCAnTE, estado civil divorciado, 
profissão frentista, nascido em Exu, PE, no dia (27/08/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jossimar Alves dos Santos e de Lêda Cavalcante 
Alves. A pretendente: ELIAnA PEREIRA DEL'REy, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em Itabuna, BA, no dia (08/02/1977), residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de José Batista Del'Rey e de Maria Pereira Del'Rey.

O pretendente: AnTOnIO JOSé RIBEIRO JunIOR, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor de educação básica, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1988), residente 
e domiciliado na Vila Nova Curuça, São Paulo, SP, filho de Antonio José Ribeiro e de 
Euzélia de Santana Braga Ribeiro. A pretendente: BRunA BEnTO BARSOTI, estado 
civil solteira, profissão educadora infantil, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1995), 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, filha de Orlando Barsoti e de 
Rita de Cassia Bento.

O pretendente: JOSé LuCIAnO OLIVEIRA GAMA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Cicero Dantas, BA, no dia (18/04/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Canuto Gama e de Maria Batista de Oliveira. A pretendente: 
AnA BEATRIz SAnTAnA DE MATOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Cicero Dantas, BA, no dia (28/05/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Vanilson Lourenço de Matos e de Rosimeire Martins Santana.

O pretendente: DIOGO SILVA GOMES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (29/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Leopoldo Ivo Gomes e de Zelita Correia da Silva. A pretendente: TATIAnE 
CARLA BEnTSOn, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (29/04/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Josue Bentson e de Valdenice Pereira Bentson.

O pretendente: MARCO ROBERTO DE JESuS DIAS, estado civil solteiro, profissão cozi-
nheiro, nascido em Itapecerica da Serra, SP, no dia (13/09/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenal Dias e de Eva de Jesus Silva. A pretendente: 
ESTER ELIAS DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (26/05/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Genivaldo Manoel dos Santos e de Normalúcia Elias dos Santos.

O pretendente: uELISOn CéSAR OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
gerente de loja, nascido em Surubim, PE, no dia (21/01/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Pessôa da Silva e de Francisca Maria 
Oliveira da Silva. A pretendente: ELAínA SARA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Araripina, PE, no dia (04/01/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo da Silva e de Antonia Espedita da Silva.

O pretendente: LEAnDRO DE SOuSA SEVERInO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jecimiel Severino e de Ivete Ferreira de Sousa Severino. 
A pretendente: TATIAnE GAMA, estado civil solteira, profissão promotora de vendas, 
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/06/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ezequiel Gama e de Kate Stanco Gama.

O pretendente: TIAGO DE SOuzA RODRIGuES, estado civil solteiro, profissão con-
ferente, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemir Lino Rodrigues e de Adriana Maria de Souza. 
A pretendente: HELLEn CRISTInA DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Registro, SP, no dia (15/11/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Elvis Sergio dos Santos e de Elaine Cristina da Souza.

O pretendente: DIEGO CRISTIAn DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
representante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/10/1985), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Roseli Aparecida de Oliveira. A pre-
tendente: ELIzABETE SILVA nOBRE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (10/12/1984), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Eunapio Ferreira Nobre e de Jocelia Silva Nobre.

O pretendente: RAFAEL COSTA XAVIER, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vanderlei Rodrigues Xavier e de Marilene Luiza da Costa Xavier. 
A pretendente: DEBORA DIAS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão assistente 
de sac, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/04/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Viviane Dias de Almeida.

O pretendente: AnDRE LuIS DA ROCHA, estado civil divorciado, profissão cobradora, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/07/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcos Pereira da Rocha e de Maria de Lurdes Rocha. A pretendente: 
DAnIELA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de confeitaria, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/11/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto da Silva e de Cleonice Isabel da Silva.

O pretendente: DIEGO nunES DE LIMA, estado civil divorciado, profissão cobrador de 
ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1986), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Lima e de Maria Gorete Nunes de Lima. A 
pretendente: EDILEnE MATHIAS RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão recepcionista, 
nascida em São Lourenço, MG, no dia (21/05/1983), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Lourenço Ribeiro e de Maria Aparecida Mathias Ribeiro.

O pretendente: ELIOnE SOuSA SAnTOS, estado civil divorciado, profissão encarregado 
de obra, nascido em Macarani, BA, no dia (09/02/1952), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Leôncio Santos e de Joviniana Sousa Guimarães. 
A pretendente: MARCIA GOnçALVES EVAnGELISTA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edvaldo Lucas Evangelista e de Maria Aparecida Evangelista.

O pretendente: LEOnARDO FRAnCO DE SOuzA, estado civil solteiro, profissão subge-
rente comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Gomes de Souza e de Claudia Franco de 
Souza. A pretendente: VALERIA COuTInHO FIDELIS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de saúde bucal, nascida em Osasco, SP, no dia (13/04/1994), residente e domi-
ciliada em Poá, SP, filha de Vilson Fidelis e de Eunice Coutinho Fidelis.

O pretendente: AnDRé CRISTIAnO LAMEIRA, estado civil divorciado, profissão mo-
torista, nascido em Rio Claro, SP, no dia (20/10/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Oliveira Siqueira Lameira e de Maria Eliana Aparecida 
Oliveira Lameira. A pretendente: AnA CLAuDIA nOBRE, estado civil divorciada, profis-
são controladora de acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/11/1977), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Clovis Nobre e de Maria Helena Nobre.

O pretendente: ALESSAnDRO LOPES, estado civil divorciado, profissão policial militar, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/12/1976), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de José Pedro Lopes e de Palmira Angela Cocato Lopes. A preten-
dente: DAnIELA JOSé DA SILVA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida 
em Diadema, SP, no dia (13/03/1982), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Amaro José da Silva e de Cicera Bezerra dos Santos.

O pretendente: JAnDIR COELHO DE SAnT'AnA, estado civil divorciado, profissão 
lider de seção, nascido em Engenheiro Caldas, MG, no dia (13/05/1972), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Joaquim Coelho de Sant'Ana e de 
Nivercina Maria do Carmo Sant'Ana. A pretendente: JAquELInE LuzIAnO PEREIRA 
DOS SAnTOS, estado civil viúva, profissão vendedora, nascida em São Sebastião do 
Maranhão, MG, no dia (27/10/1977), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Joaquim Pereira Guimarães e de Maria de Lourdes Luziano Pereira.

O pretendente: REnAn MEnDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elenilson Souza da Silva e de Marizete Mendes Lopes da Silva. 
A pretendente: BRunA SILVA DE MEDEIROS, estado civil solteira, profissão dentista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Vilmares de Medeiros e de Lucia de Fatima da Silva Medeiros.

O pretendente: yuRI MEDEIROS FLOREnCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo Florencio da Silva e de Gislaine Regina 
Medeiros da Silva. A pretendente: STEPHAnIE TORRES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/12/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Leandro Castro de 
Oliveira e de Vanessa Torres Silva.

O pretendente: LuIz VIRGInIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funcionário 
público estadual, nascido em Custódia, PE, no dia (22/11/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel Virginio da Silva e de Francisca Maria da Silva. A 
pretendente: VAnDERLEIA APARECIDA FERREIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Florai, PR, no dia (05/10/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Natalin Antonio Ferreira e de Maria da Silva Ferreira.

O pretendente: CLEyTOn LuIz DuTRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/02/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ademir Luiz da Silva e de Patricia Dutra da Silva. A pretendente: 
LETICIA REIS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (29/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Erico 
Cardial Reis e de Janaina Margareth Reis.

O pretendente: JônATAS FERnAnDO DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Romero dos Santos e de Selma Ramos dos 
Santos. A pretendente: AMAnDA ELIzABET DE CARVALHO SAnTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia dois de outubro de mil 
novecentos e noventa e quatro (02/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Isnaldo Gomes dos Santos e de Joelma de Carvalho dos Santos.

O pretendente: KEVIn DA SILVA FERnAnDES, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Katia da Silva Fernandes. A pretendente: nATALIA SOuzA DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(26/11/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Oliveira 
de Almeida e de Simone Andrade de Souza.

O pretendente: IGOR HEnRIquE SOuzA LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/12/2000), residente e domiciliado 
em Poá, SP, filho de Renaldo Rodrigues de Lima e de Luciane Rosa de Souza Lima. A 
pretendente: LETICIA FAuSTInO SAnTOS, estado civil solteira, profissão atendente de 
telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (09/03/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo de Oliveira Santos e de Josina 
Faustino Bezerra Santos.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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