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A importância de 
aprovação anual 
das contas dos 
administradores e 
das demonstrações 
financeiras

Por Eduardo Moises
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A pandemia da COVID-19 provocou um severo impacto, expondo as 
mais diversas vulnerabilidades na prestação de serviços de saúde em todo 
o mundo. Porém, é inegável que esse cenário totalmente desconhecido, 
por outro lado, também tenha nos obrigado a descobrir formas diferentes 
de pensar sobre saúde. Tivemos que reavaliar como entregar a melhor 
evidência para os profissionais de saúde, guiá-los no processo de tomada 
de decisão, além de pensar em diferentes formas de treinar centenas de 
pessoas que, embora já atuassem na área, de um dia para outro, precisaram 
assumir novas funções.   

Redesenhando o futuro da Saúde: cinco 
forças para aprimorar a qualidade do cuidado

O que esperar do mercado de tecnologia para os próximos anos? Para 
a Samsung, o objetivo é empoderar as pessoas através de três tendências: 
personalização, conectividade e inteligência artificial. São pontos que 
caminham lado a lado e se cruzam para sustentar as principais inovações 
apresentadas pela empresa na edição deste ano da CES, a maior feira de 
tecnologia do mundo.   

Inteligência artificial, conectividade e 
personalização: tendências para o futuro

Em 2020, a Covid-19 acelerou a implantação de tecnologias que já 
estavam sendo desenvolvidas no país, e que antes da pandemia eram 
vistas com ressalvas. Junto a isso, o desenvolvimento tecnológico para 
o combate ao Coronavírus foi recorde. As resistências antes encon-
tradas em setores mais tradicionais foram quebradas devido ao risco 
de colapso das atividades básicas.   

Tecnologia: as principais tendências 
do setor para este ano

Foto de Andrea Piacquadio no Pexels

Negócios em Pauta

Móveis Anticovid 
Antes da pandemia da Covid-19, design e qualidade eram algumas das 

principais preocupações ao planejar o mobiliário residencial, corporativo 
ou comercial. Agora, além disso, o cuidado com a saúde passou a ser 
um grande diferencial no design de interiores. A Guararapes, referência 
nacional na produção de painéis de MDF, é pioneira no uso de tecnologias 
que combatem o Coronavírus. A marca utiliza a tecnologia exclusiva 
NanoxClean® que elimina bactérias, vírus e outros microrganismos e 
tem ação vitalícia. Os painéis de MDF da Guararapes foram submetidos 
a testes que também comprovaram a eficácia da tecnologia ao inativar 
em poucos minutos 99,9% do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19.    
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Foto: Arquiteto Cássio Vinícius/reprodução

News@TI

ABIMED debate impostos na CBEXs Talks

@Impostos: como manter a equidade na sociedade?”. Esse será o 
tema da CBEXs Talks, webinar organizada pelo Colégio Brasileiro 

de Executivos da Saúde e programada para esta quarta (24), a partir 
das 17h30, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da CBEXs. O 
presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tec-
nologia de Produtos para Saúde (ABIMED), Fernando Silveira Filho, e o 
secretário-executivo da Confederação Nacional de Saúde (CNS), Bruno 
Sobral, são os convidados do debate. Para Fernando Silveira Filho, o tema 
é muito oportuno. “Temos a discussão em duas dimensões: na estadual, 
em que já tivemos uma mini reforma com mudanças promovidas pelo 
governo que se mostraram prejudiciais ao sistema de saúde; e na federal, 
na qual a pauta sobre agilizar a Reforma Tributária voltou ao Congresso 
Nacional”, destaca. “Todo o sistema de saúde deve estar integrado para 
mostrar sua essencialidade para o país e também para que tenha um 
tratamento adequado”, completa (https://lnkd.in/dhEjV4G).   Leia 
a coluna  completa na página 2

Marina Borges

O cenário desafiador que o 
mercado enfrenta fez com que 
gestores e donos de empresas 
replanejassem gastos e 
investimentos sem desacelerar 
sua produtividade.

A crise instaurada pela chegada da Covid 
19, além de acelerar o processo de 

inovação e uso mais recorrente das tecno-
logias, trouxe a discussão sobre o quanto 
as companhias estão preparadas para lidar 
com situações tão adversas quanto esta. 

"No último ano as empresas tiveram que 
aprender a seguir sem um planejamento. 
Mas isso abriu novas oportunidades de 
se reinventar e de olhar para as possíveis 
soluções que este momento de transfor-
mação necessita", conta Fábio Freire, CEO 
da FindUP, empresa de inovação em Field 
Service de TI. 

Nesse momento, os negócios que estão 
cientes e imersos sobre as vantagens da 
transformação digital, sabem que o uso da 
tecnologia contribui de forma positiva para 
amenizar os efeitos da crise. A seguir, veja 
algumas soluções que o executivo aponta 
como ferramentas que podem ajudar a 
gerir e direcionar melhor a sua empresa 
em momentos como este: 

1. Home office e vídeo chamadas 
- Uma das principais mudanças que a 
pandemia trouxe para o mercado é a mo-
dalidade de trabalho home office. Sendo 
já praticado por diversos negócios mesmo 
antes da crise, principalmente agências e 
startups, ele foi adotado até mesmo pelas 
companhias mais tradicionais. 

A prática do home office em nossa nova 
realidade só é permitida graças a todos 
os suportes tecnológicos aos quais se tem 
acesso hoje. Em meio a essa nova reali-
dade, as empresas já se adaptaram para 

Quatro tecnologias que ajudam 
as empresas em momentos de crise

oferecer suas soluções a distância, como 
os próprios recursos de vídeo chamada, por 
exemplo, que permitem a colaboradores, 
gestores e clientes uma comunicação mais 
ativa e eficaz 

2. Cibersegurança - Apesar do trabalho 
remoto apresentar muitas mudanças bené-
ficas, ele também aumentou os riscos à se-
gurança de dados, sendo a vulnerabilidade 
mais comum que as empresas enfrentam 
no momento. Por isso, a cibersegurança 
se tornou prioridade para as grandes cor-
porações e a tendência é que este setor 
continue a crescer em 2021, com ações 
como integração da inteligência artificial, 
Security Process Automation e privacidade 
de dados. 

A Cibersegurança permite que dados de 
determinada empresa estejam acessíveis 
somente a quem possui autorização. Cada 
vez mais utilizamos recursos de armazena-
mento na nuvem, integração de sistemas 
e documentos compartilhados que podem 
ser alvos de crimes digitais e, por essa razão, 
está sendo investido cada vez mais nesse 
tipo de tecnologia. 

3. Field Service de TI - O suporte de 
TI foi outro setor diretamente impactado 
com as mudanças de trabalho para a moda-
lidade a distância, já que muitas empresas 
tradicionais o ofereciam de forma física, no 
escritório ou local destinado para execução 
do trabalho. Essa transformação traz gran-

de abertura para o crescimento do modelo 
de field service no país, possibilitando 
a redução de custos e garantindo que o 
suporte seja solicitado apenas quando 
ocorrem problemas técnicos pontuais. 

"As empresas não devem poupar es-
forços para garantir suporte para seus 
colaboradores, mas isso pode, e já é feito 
em muitas das grandes corporações, com 
a contratação de uma empresa terceiri-
zada", aponta Fábio. O field service de 
TI possibilita que o suporte técnico seja 
solicitado a qualquer local para solucionar 
o problema, como ajustes e instalação de 
equipamentos ou sistemas. 

4. Nuvem híbrida - As grandes em-
presas estão atentas há algum tempo na 
extensa lista de benefícios do armazena-
mento em nuvem, como a acessibilidade 
em qualquer lugar com acesso à internet, 
maior segurança e redução de custos. Entre 
as estratégias de nuvem, a cloud híbrida é 
uma das tendências do ano. 

A junção da nuvem pública e privada 
garante a segurança das informações, 
velocidade e flexibilidade nos negócios, 
já que beneficia a acessibilidade local, 
enquanto o banco de dados da empresa 
é trabalhado na nuvem. A ferramenta já 
é tendência na infraestrutura de grandes 
indústrias, que ganham a possibilidade de 
aproveitar o melhor de cada cloud. - Fonte 
e mais informações: (https://www.findup.
com.br/).
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EM RELAçãO AO 
dInheIrO, 75% 
DOS BRASILEIROS 
CONFIAM MAIS 
EM ROBôS 
DO QuE EM 
huMANOS
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gERENCIAR SuAS FINANçAS

Presidente-executivo 
da ABIMED, Fernando 
Silveira Filho.

Prova de vida
A obrigatoriedade da prova de vida 

anual para beneficiários do INSS seguirá 
suspensa até o fim de abril, disse ontem 
(23) o presidente do instituto, Leonardo 
Rolim. A prova de vida anual, obrigatória 
para que aposentados e pensionistas 
do INSS não tenham seus benefícios 
bloqueados, está suspensa desde março 
do ano passado, em razão da pandemia. 
A suspensão vem sendo prorrogada 
desde então. Cerca de 5,3 milhões de 
beneficiários deixaram de fazer a prova 
de vida no ano passado, sem que tives-
sem seus benefícios bloqueados (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/147565/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inteligencia-artificial-conectividade-e-personalizacao-tendencias-para-o-futuro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/redesenhando-o-futuro-da-saude-5-forcas-para-aprimorar-a-qualidade-do-cuidado-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-as-principais-tendencias-do-setor-para-2021/
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Novo método para extrair 
proteína do milho deve colocar 
mais bioplásticos no mercado

Técnica desenvolvida por pesquisador da USP permite que a zeína seja obtida de forma mais eficiente, 
possibilitando que usinas de etanol e indústrias de bioplásticos tenham um lucro de pelo menos 200%

OpiniãO
Complexo 

de inferioridade

O impressionante 
crescimento industrial 
chinês conseguiu, no 
arco de trinta anos, 
transformar a China 
na fábrica do mundo.

Tirou da pobreza mais 
de quinhentos milhões 
de pessoas e fez do país 

asiático a segunda potência 
mundial, demostrando, mais 
uma vez, não somente a impor-
tância da industrialização no 
desenvolvimento de um país, 
mas seu papel insubstituível 
na geração de empregos de 
qualidade, na capacidade de 
gerar P&D, e inovação e de 
propiciar o surgimento de um 
setor de serviços sofisticados.

O fato da China, não satis-
feita de dominar a produção 
industrial em volume, querer 
assumir também a liderança 
em termos de tecnologia e 
qualidade, intenção explicita-
da, em 2015,  em seu programa 
“Made in China 2025” que 
propõe alcançar, até 2025, o 
estado da arte em dez setores 
industriais estratégicos, fez 
surgir,  entretanto, preocupa-
ções políticas nos principais 
países industrializados, que 
passaram a olhar com des-
confiança o gigante chinês e a 
assumir posições defensivas 
ou antagônicas.

Assim, Donald Trump, em 
2016, baseou sua campanha 
eleitoral no lema de “fazer a 
América grande novamente”, 
com o apelo de trazer as in-
dústrias americanas de volta 
e, com elas, seus empregos. 
Conseguiu, com isto, ampliar 
seu apoio, em termos de votos, 
nos estados do “cinturão da 
ferrugem”, onde o desemprego 
industrial estava mais agudo, 
em função do processo de 
migração da produção para ou-
tros países, em particular para 
a China, e ganhou a eleição 
para a presidência dos EUA.

A Alemanha, igualmente 
preocupada com a crescente 
concorrência chinesa em bens 
industriais, que não mais se 
limita a produtos baratos, mas 
começa a disputar espaço com 
os equipamentos alemães mais 
sofisticados, resolveu defender 
suas empresas industriais e, no 
início de 2019, Peter Altmaier, 
seu ministro da Economia, sub-
meteu à aprovação do governo 
um projeto intitulado “Estra-
tégia Industrial Alemã 2030” 
como resposta aos movimentos 
das forças econômicas globais 
e em defesa de sua indústria.

As políticas adotadas, não 
somente pelos Estados Unidos 
e pela Alemanha, mas pela 
maioria dos países industriali-
zados em resposta à perda de 
empregos qualificados e a uma 
certa estagnação econômica 
que ocorreu em função da mi-
gração de empresas e empre-
gos para países em desenvol-
vimento, principalmente, para 
o sudeste asiático, tem como 
característica comum a defesa 
da indústria, reconhecendo 
nela um elemento fundamen-
tal para seu desenvolvimento 
econômico.

Vale a pena destacar, no 
documento alemão, as jus-
tificativas apresentadas por 
seu ministro da Economia ao 
defender o projeto, “Estraté-
gia Industrial Nacional 2030”, 
como uma orientação de 
política industrial para a Ale-
manha e União Europeia. Com 
uma franqueza incomum, ele 
partiu da constatação de que 
a pujança da economia alemã 
deriva, em grande parte, da 

capacidade de sua indústria em 
manter a liderança tecnológica 
de seus produtos, conhecidos 
no mundo todo por sua quali-
dade e desempenho.

Mais especificamente, Alt-
maier reconhece, com todas 
as letras, que, há mais de 
setenta anos, o bem estar do 
povo alemão e sua qualidade 
de vida, não foram e não são 
consequência de uma dádiva 
divina e sim da quantidade e 
qualidade dos empregos que 
a competitiva indústria alemã 
permite oferecer. Esta pros-
peridade, construída ao longo 
dos anos pelo entendimento 
entre os setores econômicos, 
a sociedade alemã e o Estado, 
depende, essencialmente, da 
manutenção da competitivi-
dade de sua indústria.

Os exemplos da importância 
da indústria no processo de 
desenvolvimento dos países 
ricos, não se resumem aos cita-
dos acima. Na realidade, a his-
tória dos países desenvolvidos 
se confunde com a história de 
sua industrialização e do papel 
do Estado nesse processo, o 
que  desmente a discussão  de 
que “nosso caminho não é o da 
indústria manufatureira, a não 
ser aquela ligada ao beneficia-
mento de produtos naturais”.

Essa discussão, iniciada 
por um destacado integrante 
da equipe econômica, exuma 
velhas ideias que se supunham 
mortas e enterradas. Ressusci-
ta, duzentos anos depois, a teo-
ria das vantagens comparativas 
para defender a tese de que o 
Brasil tem que se contentar em 
extrair minérios, plantar soja e 
criar bois, coisas nas quais ele 
é competitivo, e deixar de lado 
a indústria que é coisa de país 
desenvolvido.

Ele diz que até podemos 
ter alguma indústria desde 
que esta se resuma a proces-
sar commodities, sem muita 
complicação, deixando de lado 
veleidades de fabricar aviões, 
equipamentos, automóveis e 
outras coisas mais sofistica-
das. Estas ideias revelam uma 
mentalidade neocolonialista e, 
no fundo, denotam um certo 
complexo de inferioridade.

Na contramão da reavaliação 
da importância do papel do 
Estado, que está ocorrendo no 
mundo todo, ele defende que 
o Estado não deve gastar re-
cursos com atividades que não 
dão retorno. P&D e inovação, 
neste caso, não deveriam ser 
apoiados pelo setor público, 
em função do alto risco. Desen-
volvimento de vacinas, muito 
menos. Teorias econômicas e 
ideologias à parte, teríamos 
que nos perguntar, tal como 
fez o ministro alemão, quem, ou 
o que, irá garantir o bem estar 
e a prosperidade da sociedade 
brasileira.

É público e notório que tanto 
a indústria extrativa quanto o 
agronegócio   são exemplos na 
criação de empregos, mas este 
modelo econômico pode resol-
ver o problema da Australia, 
uma nação com vinte e cinco 
milhões de habitantes, menos 
do que a população da Grande 
São Paulo, mas ele não serve 
para um país com 220 milhões 
de habitantes. 

Neste caso, quem irá criar 
os empregos necessários, 
em quantidade e qualidade, 
para resolver os problemas 
da pobreza, da desigualdade 
de renda, e para o desenvol-
vimento do país?

 
(*) - É administrador de empresas, 

empresário e presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)

Pexels

um lucro de pelo menos três vezes na 
comercialização de zeína, além, claro, 
de se tornarem empresas muito mais 
sustentáveis e renováveis. Na ponta 
final dessa cadeia produtiva estão os 
consumidores, que, por sua vez, terão 
uma nova opção para comprar produ-
tos que não agridam o meio ambiente, 
como os bioplásticos que serão produ-
zidos a partir da matéria-prima obtida 
dos grãos do milho.

Um dos objetivos do professor Sérgio, 
assim como o de todos os pesquisadores 
que trabalham com o desenvolvimento 
de diferentes tipos de bioplásticos, é 
proporcionar novas alternativas ao 
plástico comum, de origem do petróleo, 
que pode levar até 100 anos para se 
degradar e causar graves impactos ao 
meio ambiente, como a contaminação 
de rios e intoxicações ou mortes de 
animais que corriqueiramente inge-
rem produtos descartados de forma 
incorreta, como é o caso das tartarugas 
marinhas e baleias. Diversas cidades 
brasileiras, inclusive, têm proibido o 
uso ou distribuição de plásticos des-
cartáveis, como talheres, copos, pratos, 
marmitex, canudos de sucos, entre 
outros.  Os bioplásticos feitos com a 
zeína poderão se decompor em cerca 
de três meses.

O trabalho desenvolvido pelo pesqui-
sador da USP foi uma consultoria para 
a startup GreenB Biological Solutions, 
que é a responsável pela montagem da 
fábrica piloto em Criciúma. O projeto 
conta com financiamento do Programa 
Centelha-SC, oferecido em parceria 
pela Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Catarina 
(FAPESC), pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq), pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) e pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI).

(Fonte: Henrique Fontes, da Assessoria de 
Comunicação do IQSC/USP)

é o quarto maior produtor de grãos de 
milho do mundo, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Os bioplásticos vendidos atualmente 
usam como matéria-prima o amido de 
milho ou o da mandioca, compostos 
menos resistentes à umidade que a 
zeína, que acaba sendo mais durável. 
Já com relação aos filmes para o re-
vestimento de alimentos, hoje em dia 
eles geralmente são feitos a partir de 
pectina ou quitosana, substâncias que 
possuem menor resistência mecânica 
que a zeína quando estão em ambientes 
com alta umidade. Inicialmente, a ideia 
do pesquisador do IQSC é utilizar a 
proteína do milho para revestir doces 
e produzir canudos comestíveis. Por se 
tratar de um produto altamente protei-
co e seguro, a zeína pode ser consumida 
sem nenhum problema.

Uma fábrica piloto já está sendo 
montada em Criciúma (SC) para in-
corporar a nova técnica de extração da 
zeína dos resíduos dos grãos de milho 
a fim de desenvolver e patentear novos 
processos e produtos com o uso da pro-
teína. A expectativa é de que ainda este 
ano a indústria produza toneladas do 
composto por dia. Segundo o professor 
Sérgio, se o valor da zeína se mantiver 
por volta de R$ 40,00/kg e a saca dos 
grãos de milho não ultrapassar os R$ 
90,00/saca, as usinas de álcool de milho 
poderão inovar com a tecnologia e ter 

Uma nova técnica de extração 
da zeína (proteína do milho) 
a partir dos resíduos oriundos 

dos grãos do milho permitirá no Brasil 
a inserção de bioplásticos que utilizam 
o composto como matéria-prima. Atu-
almente, os métodos utilizados no país 
para extrair a proteína dos resíduos não 
conseguem remover nem metade dela, 
o que desmotiva empresas a investir 
no seu uso. No entanto, com a nova 
estratégia proposta por um pesqui-
sador do Instituto de Química de São 
Carlos (IQSC) da USP, a zeína poderá 
ser totalmente retirada, permitindo 
que usinas interessadas em extraí-la 
para venda ou indústrias que pensem 
em produzir bioplásticos sustentáveis 
e biodegradáveis possam obter um 
lucro de pelo menos 200%. Um pedido 
de “patente verde” da nova técnica já 
foi submetido ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI).

“Além de ser mais eficiente, nossa 
técnica é mais barata, simples e rápi-
da que as utilizadas atualmente para 
extrair zeína dos resíduos dos grãos 
de milho”, conta Sérgio A. Yoshioka, 
autor do trabalho e professor do IQSC. 
A técnica convencional para obtenção 
da proteína utiliza os resíduos dos 
grãos de milho misturados com etanol 
comum, que passam por processos 
de evaporação e solubilização para 
permitir que a zeína seja extraída. Já 
no método idealizado pelo docente, o 
procedimento é basicamente o mes-
mo, mas o etanol tem sua acidez ou 
alcalinidade alterada, gerando reações 
químicas que possibilitam a extração 
de uma quantidade maior da substân-
cia (próximo a 100%).

A partir da zeína extraída com a nova 
técnica, o pesquisador produziu alguns 
biomateriais 100% biodegradáveis, co-
mestíveis, compostáveis e recicláveis, 
como saboneteira e canudos. Pelo fato 
da proteína do milho também poder 
ser utilizada como filme para revestir 
alimentos e evitar a invasão de bacté-
rias, aumentando o tempo de prateleira 
dos produtos, o docente aproveitou 
a matéria-prima obtida para revestir 
um queijo e ilustrar sua aplicação. No 
Brasil, não há bioplásticos fabricados 
com zeína devido à baixa eficiência 
dos atuais processos de extração da 
proteína, o que pode ser ainda mais 
lamentado tendo em vista que o país 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

A10 Networks entrega soluções de segurança 
e aplicações OEM prontas para uso

@A A10 Networks disponibiliza um conjunto de soluções que oferece 
segurança para aplicações e disponibilidade para clientes que enfren-

tam as complexidades operacionais e de segurança das infraestruturas 
de nuvem híbrida. Trabalhando com Dell Technologies OEM  (Original 
Equipment Manufacturer), Embedded  &  Edge Solutions, a ferramenta 
combina o software híbrido pronto para nuvem da A10 com hardware 
da Dell Technologies desenvolvido especificamente para entrega de apli-
cações criptografadas, balanceamento de carga avançado e visibilidade 
SSL - Secure Sockets Layer.  A novidade proporciona  aos clientes um 
fornecedor de fonte única, facilitando assim o gerenciamento do ciclo 
de vida. A solução oferece plataforma virtual de serviço único (SSP) ou 
multilocatária para otimizar os investimentos CAPEX (capital expenditure) 
em aquisição de bens e OPEX (operational expenditure) em alocação de 
serviços das organizações de TI (www.a10networks.com/dell).

Empresa leva tecnologia usada por grandes 
supermercados às PMEs

@O mercado varejista é altamente competitivo e fidelizar o cliente 
tem sido uma tarefa cada vez mais difícil para as empresas do 

setor. A Tegra, empresa brasileira que desenvolve software, criou 
a plataforma Meu Cliente para ajudar o varejista a gerar valor para 
o seu negócio, fortalecendo o relacionamento com o consumidor e 
parceiros. O objetivo é ajudar pequenos supermercados e redes de 
lojas (atacadistas e hortifrútis) a transformar seus consumidores em 
clientes fiéis com o uso de tecnologia. "Queremos elevar a cultura do 
relacionamento. Com a plataforma Meu Cliente, o varejista ganha um 
aliado para transformar o consumidor em um fã”, afirma resume o 
diretor da Tegra, Willian Polis. A solução pode ser utilizada por qual-
quer varejista, mas, neste momento inicial da oferta, o foco da Tegra 
é o pequeno supermercado e redes de lojas (atacadistas e hortifrútis) 
que possuem um faturamento anual médio entre R$ 50 a 200 milhões.

Nova técnica de extração da zeína (proteína do milho) a partir dos resíduos oriundos 
dos grãos do milho permitirá no Brasil a inserção de bioplásticos que utilizam o 

composto como matéria-prima.

Queijo revestido com a zeína.
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Saboneteira e canudo obtidos a partir da 
zeína extraída com a nova técnica da USP.
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rias: o Enem e prova específica de habilidades em música. As inscrições 
deverão ser feitas no período de 1° a 12 de março, diretamente no site 
(www.vunesp.com.br), com pagamento de taxa de inscrição no valor de 
R$ 45. Detalhes sobre a inscrição e a documentação necessária podem 
ser consultados no edital. Mais informações podem ser obtidas pelo 
e-mail (ingresso@ufscar.br) ou (www.prograd.ufscar.br/fale-conosco) 
do site da Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG), da UFSCar. 

E - Ready Meals
A Perdigão inova ao realizar o lançamento de pratos prontos que não 
precisam de refrigeração, disponíveis em quatro sabores: estrogonofe 
de frango, feijoada, coxa e sobrecoxa com mostarda e peito de frango 
com mandioquinha. As ‘refeições prontas’ são feitas com ingredientes 
de qualidade selecionados para os consumidores que buscam por pra-
ticidade - pois o tempo de preparo é de aproximadamente um minuto. 
Além disso, as novidades têm um prazo de validade de até 270 dias. 
Os produtos são cozidos e temperados, passam por um processo de 
envase a vácuo e, após embalados, recebem um cozimento em altas 
temperaturas por meio da esterilização, sem uso de conservantes. As 
novidades já estão disponíveis para os clientes Pão de Açúcar e Extra, 
bem como no e-commerce Mercato em Casa. 

F - Histórias das Artes 
Profissionais de diversas áreas já passaram pelo curso de pós-graduação 
em Histórias das Artes da FAAP. Com inscrições abertas para a turma 
que inicia em março de 2021, a especialização é voltada para profes-
sores, artistas visuais, jornalistas, historiadores, arquitetos, designers, 
entre outros que desejam conhecer o tema para ampliar o repertório ou 
seguir carreira acadêmica nesse campo de pesquisa. Aborda os diversos 
períodos da história, estilos, escolas e movimentos – da antiguidade à 
contemporaneidade da arte. Discute ainda o diálogo das artes visuais 
com a literatura e com a arquitetura, envolvendo a história social. O 
aluno também será estimulado a ter uma visão multicultural, a partir 
de perspectivas da arte africana, oriental e latino-americana. Mais in-
formações no site (www.faap.br/pos).

G - Projetos Inovadores
O Banco Central (BC) abriu as inscrições do seu Sandbox Regulatório. 
É uma iniciativa para empresas e instituições financeiras testarem 
projetos inovadores na área financeira ou de pagamento com clientes 
reais, sujeitos a requisitos regulatórios específicos. Serão selecionados 
dez deles, com duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual 

A - Artistas em Cena
A classe artística foi uma das mais prejudicadas pela pandemia do Coro-
navírus. A internet transformou-se em estúdio e palco para milhares de 
profissionais. Outros produtos audiovisuais foram interrompidos, eventos 
suspensos e até companhias e empresas do segmento precisaram fechar 
suas portas. Com o objetivo de criar uma fonte de renda extra para es-
ses profissionais, os empresários Pedro Vizeu e Joe Hirakuri lançaram a 
plataforma “TamoVip.com”, um modelo em que os artistas gravam vídeo 
mensagens personalizadas para fãs, contam uma piada, enviam votos, fazem 
brincadeiras e até cantam trechos de uma música de sua autoria. Tudo 
isso pode ser personalizado pelo cliente através de um campo disponível 
no momento da contratação. Mais informações: (https://tamovip.com/).

B - Trabalhar no Exterior
O ICI Group – International Construction Industry Group, promotor de 
eventos, cursos e treinamentos que visam qualificar os profissionais de 
língua portuguesa que buscam explorar oportunidades de trabalho e 
negócios no Indústria da Construção e Mercado Imobiliário nos Estados 
Unidos e outros países de língua inglesa, realiza entre os dias 4 e 7 de 
março o 2º workshop online Engenheiros e Arquitetos no Exterior, que 
tem como pilares as três chaves que abrem a porta do mercado inter-
nacional: V2E (Visa, English, Expertise ou Visto, Inglês e Habilidades). 
O curso objetiva orientar os participantes a avaliarem os riscos e como 
fazer um projeto de sucesso para que a carreira e os negócios deem 
certo no exterior. Inscrições gratuitas: (https://v2e.eventbrite.com).

C - Estágio na Eurofarma 
A Eurofarma anuncia a abertura de 16 vagas de emprego para estudantes em 
busca de estágio. As oportunidades são para atuar nas cidades de Itapevi e 
São Paulo, nas áreas de Atendimento ao Cliente, Engenharia, Inovação, Qua-
lidade e Regulatório. As inscrições podem ser feitas em (https://eurofarma.
gupy.io/) e todas as etapas (envio de currículos, testes de idiomas, lógica, 
português, entre outros, além das entrevistas) são virtuais. A plataforma 
usa inteligência artificial para a análise dos currículos, que identifica qual 
perfil está mais alinhado com a oportunidade. No site também é possível 
saber qual a formação necessária e os critérios de contratação. Ao longo 
do programa, os jovens terão a oportunidade de desenvolver habilidades e 
conhecimentos práticos, a fim de adquirir uma visão sistêmica de negócio.

D - Curso de Música 
A UFSCar publicou o edital (https://bit.ly/36YFjxW) para ingresso no 
curso presencial de Licenciatura em Música. Serão duas etapas obrigató-

período. A análise das propostas deve acontecer até 25 de junho, 
prazo que pode ser prorrogado dependendo do número de inscritos. 
A prioridade é para projetos que tratem de temas como mercado de 
câmbio, finanças sustentáveis, inclusão financeira, fomento ao crédito 
para microempreendedores e empresas de pequeno porte, aumento 
da competitividade, Open Banking, Pix e crédito rural. Saiba mais em: 
(https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sandbox).

H - Área de Consultoria
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da KPMG de con-
tratação de jovens consultores. Serão oferecidas 45 vagas na cidade 
de São Paulo e do Rio de Janeiro e o candidato precisa estar formado, 
com experiência em empresas de consultoria, administração, mercado 
financeiro e indústrias. Tem foco em profissionais graduados entre 2016 e 
2019, que demonstrem um perfil dinâmico, visão analítica, empreendedor, 
orientado a resultados, com alto nível de comprometimento, vontade 
de crescer e se desenvolver e que tenha inglês fluente. Os contratados 
participarão de etapas de desenvolvimento que incluem treinamentos 
técnicos e de soft skills, mentorias, acompanhamento de sócios, além 
de um ambiente que proporcionará aprendizados diferenciados e opor-
tunidades de desenvolvimento na carreira. Link para inscrição: (https://
jobs.kenoby.com/kpmgassociate). 

I - Testes de RT-PCR
O Fleury Medicina e Saúde está realizando testes moleculares do tipo 
RT-PCR, na modalidade drive-thru, em um local exclusivo dentro do 
Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. Batizado de Fleury Drive 
Ginásio Covid, a nova unidade está localizada à rua Manoel da Nóbrega, 
1361, portão de acesso E, número 2. Com a abertura desse novo espaço, 
deixam de funcionar os drives-thru das unidades Brasil II e República 
do Líbano III. O objetivo é oferecer um local amplo que possa atender 
confortavelmente à demanda, mantendo a excelência do serviço de 
diagnóstico da marca. A unidade funciona de segunda a sábado, das 7h 
às 18h, e aos domingos, das 7h às 12h. Os exames poderão ser agendados 
na Central de Atendimento ao Cliente no número (11) 3179-0822 ou 
(https://agendecovid.grupofleury.com.br/).

J - Crescendo com o Empreendedor 
A Coca-Cola FEMSA Brasil lança o programa Crescendo Juntos Micro-
empreendedor, com ações e parcerias para oferecer capacitação de 
boas práticas na manipulação de alimentos, informação de protocolo de 
segurança, empreendedorismo, além de prêmios, soluções e parcerias 
para digitalização do negócio e oferta de microcrédito para quem atua 
no segmento de comida de rua e microestabelecimentos comunitários. 
Por meio da parceria com o Sebrae/SP e a Aliança Empreendedora, o 
aplicativo terá conteúdos de gestão e histórias inspiradoras de empre-
endedorismo, abordando temas como vendas, formalização, protocolos 
de segurança, digitalização e acesso a crédito, além de um calendário 
exclusivo de lives, webinars, assessorias e atividades de capacitação. A 
lista de lojas participantes está em: (www.crescendojuntosme.com.br). 
Lojas online poderão ser criadas no site (https://sale.wabishop.app/).

Cashback é ferramenta 
eficaz para 

fidelização de clientes
Fidelizar clientes é 
tão importante quanto 
conquistar novos 
clientes

A fidelização é funda-
mental para qualquer 
empresa que deseja 

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

Fidelizar um cliente, sig-
nifica que ele voltará a 
comprar outras vezes sem 
que seja necessário todo o 
processo de convencimento 
empregado em uma primei-
ra experiência. Além disso, 
o cliente fidelizado passa a 
indicar o local para amigos 
e familiares, costuma am-
pliar o ticket médio de suas 
compras e, normalmente, 
está mais aberto a emitir 
opiniões sinceras a respeito 
do produto, da empresa, 
do atendimento e outros 
aspectos. 

Um estudo realizado pela 
KPMG International reve-
lou que 84% das pessoas 
ouvidas pela pesquisa afir-
maram que o fator que as 
mantêm leais a uma marca 
é a qualidade do produto. 
Para 76% do público, o valor 
do produto é determinante 
para a fidelidade. 

Tomando esses dados 
por base, uma ferramenta 
que pode se tornar extre-
mamente interessante no 
processo de conquista da 
fidelidade dos consumido-
res é o cashback. 

O sistema que devolve 
parte do dinheiro das 
compras de volta ao con-
sumidor é muito popular 
nos Estados Unidos desde 
a década de 1990 e vem 
ganhando força no varejo 
brasileiro. A fidelização é 
comum quando se utiliza 
o cashback, seja nas lojas 
online ou no varejo físico, 

porque o consumidor se 
sente motivado a voltar 
naquela determinada loja 
para usar os valores recu-
perados. 

Esse estímulo acaba cons-
truindo um ciclo de com-
pras, uma vez que o consu-
midor enxerga os benefícios 
de maneira rápida e prática 
e, consequentemente, volta 
a comprar utilizando os 
valores que recebeu. 

Uma pesquisa realizada 
pela Ebit Nielsen em parce-
ria com a Elo aponta que as 
vendas online cresceram 
47% apenas no primeiro 
semestre de 2020, na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, to-
talizando R$ 38,8 bilhões. 
Nesse mesmo intervalo de 
tempo, estima-se que os 
cupons de descontos e o 
cashback movimentaram 
mais de R$ 1,5 bilhão. 

Apesar de ainda represen-
tar uma fatia pequena no 
varejo online, o cashback 
já começa a se apresentar 
como uma ferramenta com 
potencial. Também chama-
do de “compra inteligente”, 
o cashback traz uma vanta-
gem interessante se com-
parado, por exemplo, aos 
programas de milhagem, em 
que o consumidor precisa 
acumular uma quantidade 
de pontos razoável para 
conseguir trocá-los por pro-
dutos e serviços relevantes 
em estabelecimentos pré-
determinados. 

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

Com esse mecanismo, a 
fidelização é conquistada 
em poucos cliques! 

 
(*) - É especialista em e-commerce, 

fundador e CEO do Meu Dim Dim, 
plataforma de cashback 100% 

brasileira (www.meudimdim.com.br). 

Felipe Rodrigues (*)

Nos últimos seis anos, cerca de 70% dos recursos empregados nos 
investimentos são recursos próprios das empresas.

A expectativa para 35% 
desses investimentos 
é em melhorias do 

processo produtivo e 33% 
para o aumento da capaci-
dade de produção, com a 
aquisição de novas máquinas 
e tecnologias. “Essa alta 
sinalização sugere a expecta-
tiva de consolidação da forte 
recuperação da atividade 
industrial após o período 
mais crítico da pandemia”, 
diz a pesquisa. 

Em outros 15%, o principal 
objetivo é manter a capaci-
dade produtiva e, em 11% 
deles, introduzir novos pro-
dutos. Em 66% dos casos, há 
a expectativa de aquisição de 
máquinas. O percentual do 
investimento voltado prin-
cipalmente para o mercado 
doméstico aumentou de 36% 
para 39%, mas, segue abaixo 
da média histórica, de 42%. 
Entre as empresas que não 
pretendem investir, 35% 
afirmaram que não há ne-
cessidade, 33% optaram por 
não fazer os investimentos e 

CNI: 82% das grandes empresas 
pretendem investir neste ano

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que 82% das grandes empresas pretendem 
investir em 2021

Pouco mais de dois terços, 
68%, realizaram manu-
tenção ou atualização de 
máquinas em 2020. Já 33% 
investiram em pesquisa e 
desenvolvimento, 30% na 
capacitação de pessoal e 
24% na melhoria da gestão 
do negócio. Os percentuais 
são próximos aos observados 
em 2019.

Nos últimos seis anos, 
cerca de 70% dos recursos 
empregados nos investimen-
tos são recursos próprios 
das empresas. Em 2020, o 
percentual ficou em 72%, 
idêntico ao de 2019. Em 
2020, a participação de 
bancos comerciais privados 
ficou em 13%, um ponto per-
centual abaixo do registrado 
em 2019. A participação de 
bancos oficiais de desenvol-
vimento foi de apenas 7%. 
Outras fontes de financia-
mento, como bancos comer-
ciais públicos, financiamento 
externo e construção de 
parcerias ou joint ventures 
somam 8% (ABr).

33% não conseguem investir.
O documento Investi-

mentos na Indústria 2020-
2021 mostra também que 
o ano passado começou e 
terminou fora da curva. Em 
2020, 84% das empresas 
pretendiam investir, em um 
percentual acima dos anos 
anteriores. No entanto, ape-
nas 69% conseguiram de fato 
investir devido à pandemia, 
um dos menores registros na 
história da pesquisa, supe-

rando apenas o percentual 
de 2016, que foi de 67%. A 
redução dos investimentos 
no ano passado ocorreu em 
grande parte pelo alto custo 
dos insumos e pela reavalia-
ção do mercado doméstico 
como destino dos produtos. 

Mais de três quartos (76%) 
das grandes empresas que 
investiram em 2020 adqui-
riram máquinas ou equipa-
mentos; desses, 23% com-
praram máquinas usadas. 

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que obriga 
os postos revendedores a informar aos consumidores os 
preços reais e promocionais dos combustíveis. A medida 
foi publicada ontem (23) no Diário Oficial da União e entra 
em vigor em 30 dias. “Os consumidores têm o direito de 
receber informações corretas, claras, precisas, ostensivas 
e legíveis sobre os preços dos combustíveis automotivos no 
território nacional”, diz o decreto.

As informações sobre as estimativas de tributos devem 
estar em painel afixado em local visível e deverá conter 
o valor médio regional no produtor ou no importador; o 
preço de referência para o ICM; o valor do ICMS; o valor 
das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins; e o valor da 
Cide. Atualmente, a Cide está zerada para o óleo diesel. No 
caso do PIS/Pasep-Cofins, o governo federal anunciou que 
também pretender cortar temporariamente esses impostos 
sobre o gás de cozinha e o óleo diesel. 

A Secretaria-Geral da Presidência explicou que a me-
dida dará ao consumidor a “noção sobre o real motivo na 
variação de preços” dos combustíveis. “Como a oscilação 
está atrelada aos preços das commodities [produtos 
primários] no mercado internacional, e suas cotações 
variam diariamente, o consumidor muitas vezes não 
compreende o motivo da variação no preço final”, diz a 
nota. O decreto também obriga os postos a informarem os 

Posto deverá informar a composição 
do preço de combustível

descontos vinculados ao uso de aplicativos de fidelização. 
Nesse caso, deverá ser divulgado o preço real, de forma 

destacada; o preço promocional, vinculado ao uso do apli-
cativo; e o valor do desconto, que poderá ser pelo valor real 
ou percentual. No caso de aplicativos que fazem a devolução 
de dinheiro ao consumidor, o valor e a forma da devolução 
deverão ser informados de forma correta, clara, precisa, 
ostensiva e legível aos consumidores. A edição do decreto 
foi proposta pelos ministérios da Justiça e Segurança Pública 
e de Minas e Energia e a Advocacia-Geral da União (ABr).

A medida objetiva dar ao consumidor a “noção sobre o real 
motivo na variação de preços” dos combustíveis.
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Produtores rurais 
brasileiros em fuga 

para os EUA

Os produtores Rurais 
do Brasil estão cada 
vez mais ávidos pelo 
sonhado Green Card 
- documento que 
autoriza residência 
permanente nos 
Estados Unidos, mas 
por que?

Sem alarde, mas com 
muita determinação 
estão buscando cada 

vez mais se informar em 
como obter o Green Card via 
EB-5 - visto de investimento 
- nos EUA. 

Levantamento realizado 
pela consultoria que pre-
sido nos EUA há mais de 
30 anos - a Oxford Group - 
revela aumento da procura 
por informações sobre o 
processo por produtores 
rurais do Brasil. 

O aumento da pressão do 
novo governo americano ao 
Brasil, relacionada a temas 
ecológicos, mas totalmente 
protecionista aos produ-
tores americanos, deverá 
gerar, nos próximos anos, 
uma maior dificuldade para 
exportação de carne, soja e 
até mesmo açúcar do Brasil 
para os EUA. 

Uma possível mudança 
no prazo de espera para 
obtenção do green card via 
EB-5 - elevando o prazo 
atual de meses para 10 anos 
- além da chance de não 
renovação do projeto pelo 
Congresso americano, tem 
sido algumas das razões que 
motivam um número cada 
vez maior de produtores 
rurais do Brasil a buscar o 
green card. 

E a hora não poderia ser 
mais oportuna. Somente 
na Oxford o aumento da 
procura entre dezembro 
de 2020 e janeiro de 2021 
foi de 30% por parte desta 
categoria. 

Seguros para si e suas 
famílias, quando de posse 
do documento de residência 
nos EUA, há uma chance 
maior de articular a entrada 
dos produtos no território 
americano. 

O cenário econômico 
mundial estimula ainda 
mais esse comportamento. 
A China, por exemplo, deve 
diminuir possivelmente a 
taxação contra os produ-
tos agrícolas, o que deverá 
representar uma queda de 
preços das comodities que o 
Brasil exporta para o país. A 
guerra por espaço aos pro-
dutos agrícolas no mundo 
inteiro deverá se intensificar 
nos próximos anos. 

A França, por exemplo, 
boicota a assinatura do 

acordo entre o Mercosul e 
a União Europeia há muito 
tempo. Assim, forçam que 
os produtos agrícolas da 
américa latina não entrem 
no mercado europeu e 
preservam a sobrevivência 
de seus minifúndios. O 
tesouro francês sabe que 
não terá capacidade de co-
brir os valores que seriam 
necessários se os produtos 
brasileiros, por exemplo, 
entrarem na Europa. 

O que os produtores ru-
rais do Brasil estão vendo e 
procurando é a possibilida-
de de gerenciar esse fluxo 
diretamente dos Estados 
Unidos, cuja recuperação 
econômica  já é constante 
desde o último trimestre de 
2020. Em janeiro, o setor 
privado americano agregou 
174 mil novos empregos, 
contrariando os 50.000 
previstos pelos “experts” no 
segundo semestre do ano. 

A recuperação nos EUA 
chamou atenção até mesmo 
no segmento de hospita-
lidade, que contabilizou 
geração de mais 35.000 em-
pregos que, mesmo estando 
muito abaixo dos níveis 
pré-pandemia, mostraram 
uma reação forte no setor, 
ainda antes da vacinação, 
em janeiro. 

Outro dado relevante é 
que o ISM, índice que re-
presenta o setor industrial, 
aumentou para o melhor 
índice dos últimos dois 
anos e meio, mantendo 
uma expansão nos últimos 
sete meses, após o início da 
pandemia. Os pedidos de 
acesso ao seguro desem-
prego caíram nos EUA pela 
terceira semana seguida 
para o menor nível desde 
novembro, mostrando que 
o corte de empregos tem 
baixado desde o início da 
Covid 19. 

Enquanto isso, inves-
timentos em construção 
atingiram novo recorde em 
dezembro de 2020. Uma 
consequência da baixa nos 
juros do mortgage (finan-
ciamento hipotecário), faci-
litando a compra de casas. 
Aliás, estes juros estão tão 
baixos que aplicações para 
refinanciamentos cresce-
ram em 59% e para novas 
aquisições 16%. 

Um cenário de esperança 
que está motivando não 
apenas os produtores rurais 
brasileiros, mas investido-
res que sabem e confiam 
na força do dólar e dos EUA 
para recuperação rápida. 

(*) - É analista político e economista. 
Com mais de 30 anos de experiência 

nos Estados Unidos, é Presidente 
do Grupo Oxford, a maior empresa 

de consultoria brasileira nos EUA 
(oxfordusapontocom).

Carlo Barbieri (*)
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O DO de ontem (23) publica decreto presidencial que 
qualifica empreendimentos rodoviários, portuários e aero-
portuários para o Programa de Parcerias de Investimentos 
e a inclusão de empreendimentos públicos federais dos 
setores portuário e aeroportuário no Programa Nacional de 
Desestatização. A medida se aplica a 24 aeroportos (um no 
Amapá, dois no Rio, dois em São Paulo, três em Minas, três 
no Mato Grosso do Sul, cinco no Pará e oito no Amazonas). 

Entre os empreendimentos aeroportuários estão os 
aeroportos Santos Dumont e de Jacarepaguá, no Rio; Con-
gonhas e Campo de Marte, em São Paulo; os aeroportos 
Aviador César Bombonato (Uberlândia), Mário de Almeida 
Franco (Uberaba) e Mário Ribeiro (Montes Claros), ambos 
em Minas. A lista inclui, ainda, os aeroportos Val-de-Cans 
(Belém), Maestro Wilson Fonseca (Santarém), João Correa 
da Rocha (Marabá), Carajás (Parauapebas), Altamira (em 
Altamira), no Pará; os de Corumbá, Ponta Porã, e de Campo 
Grande, em Mato Grosso do Sul; e o Aeroporto Internacional 
Alberto Alcolumbre, em Macapá (AP) (ABr).

IPhone x 
Ações Apple: 
diferença 
entre o 
investimento 
e o consumo

Comprar ou investir? Eis 
a questão. Para muitas pes-
soas, sobretudo as que não 
estão comprometidas com a 
vida financeira, pode pare-
cer uma pergunta simples, 
porém, a escolha de com-
prar um produto almejado 
pode ter tanto peso quanto 
o investimento na bolsa. 
Quem afirma é o consultor 
financeiro, que participou 
de cursos específicos de Bol-
sa de Valores, César Karam.

Segundo o especialista, 
em inúmeras vezes, é mui-
to melhor investir do que 
comprar. E para provar 
sua teoria, Karam esco-
lheu comparar o custo de 
um Iphone, supostamente 
comprado em 2017, com 
a valorização de ações da 
Apple adquiridas no mesmo 
período. “Em 2017, o IPhone 
custava R$7.700. Naquela 
época, o dólar estava cotado 
a R$3,27, ou seja, o apare-
lho, em dólar, custava US$ 
2.187”, explica. 

“As ações da Apple são 
vendidas em dólar, e, em 
2017, custavam, cada uma, 
US$ 39,35. Logo, dividindo 
US$2.187 por US$ 39,35, a 
gente descobre que seria 
possível comprar 55 ações 
naquela época com o mesmo 
valor do aparelho”, detalha. 
Trazendo para os dias atu-
ais, o especialista faz uma 
nova projeção com base 
nos números atuais: dólar a 
R$5,47 e as ações da Apple 
a US$140,00.

“Hoje, quem investiu nas 
ações, em 2017, teria um 
lucro de R$ 42.119 com 
as 55 ações compradas 
à R$7.700”, revela. “Já o 
IPhone, vendido naquela 
época, hoje custa, em mé-
dia, R$4.500, ou seja, as 
ações equivalem a quase 
dez vezes o investimento”, 
conclui, ao salientar que  o 
objetivo da comparação não 
é desmotivar o consumo 
do produto, mas mostrar o 
poder do investimento. A 
comparação detalhada  está 
no Canal do Karam (https://
www.youtube.com/watch?-
v=H6LeOVGMF0Y).

De acordo com a Kan-
tar, no período de 
janeiro a setembro 

de 2020, o chocolate esteve 
presente em 90,1% dos lares 
brasileiros. A pesquisa apon-
ta, ainda, que a média mensal 
de brasileiros que compram 
chocolate é de 55,4%. 

Com o objetivo de apoiar 
os empreendedores a operar 
suas vendas no e-commerce, 
a Unbox, startup brasileira 
de solução de vendas onli-
ne, oferece às PMEs uma 
plataforma completa, que 
integra meios de pagamen-
tos, logística e redes sociais. 
De forma simples, eficiente 
e rápida, permite a qualquer 
um começar a vender pela 
internet em menos de cin-
co minutos, otimizando os 
resultados da Páscoa. 

Para o fundador e CEO 
da Unbox, Bruno Pereira, 
ao adotar um sistema para 
operar no comércio eletrô-
nico, os varejistas podem, 
além de aumentar a recei-

Startup de solução de vendas online oferece uma plataforma que 
integra meios de pagamentos, logística e redes sociais.

Quais são as formas mais seguras de investir ou guardar o 
dinheiro em um cenário tão incerto?

Startup apoia pequenas e médias 
empresas nas vendas online

Entre as datas mais importantes do varejo, neste ano a Páscoa será comemorada em 4 de abril, uma 
oportunidade para impulsionar os resultados de pequenos e médios empreendedores que decidirem 
vender online

dem manter as compras na 
internet e nas lojas físicas; 
e 31% desejam comprar no 
e-commerce e retirar na loja. 
Essa continuidade de um 
cenário positivo permitiu à 
Chock, empresa especializa-
da em chocolates saudáveis, 
um aumento de dez vezes no 
volume de vendas ao migrar 
para a plataforma da Unbox. 

“A nossa loja virtual per-
mitiu que nos tornássemos 
uma das primeiras empresas 
de chocolate que vendem e 
entregam em todo o Brasil, 
pois com a implementação 
da nova plataforma, conse-
guimos resolver questões 
logísticas e ampliar os negó-
cios”, destaca Allan Riffert, 
fundador e CEO da Chock. 
Com pouco menos de dois 
meses para Páscoa, a empre-
sa aposta no seu e-commerce 
integrado às redes sociais 
como principal canal de cres-
cimento das vendas. - Fonte 
e outras informações: (www.
unbox.com.br).
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ta, promover uma melhor 
experiência na jornada de 
compra do consumidor. “A 
ausência de uma solução 
online aderente às neces-
sidades do empreendedor 
brasileiro era uma barreira, 
por isso desenvolvemos uma 
ferramenta que democratiza 
o acesso ao e-commerce”, 
explica. 

A plataforma também ofe-
rece gestão automatizada 
com controle de estoque via 
painel e integração entre 

fluxos de vendas, meios 
de pagamento e métodos 
de transporte. Traz, ain-
da, recursos educacionais 
(Checklist Venda Mais) 
que auxiliam os empreen-
dedores na utilização das 
melhores ferramentas de 
marketing digital e redes 
sociais. 

Segundo o Guia de Ten-
dências pós-Covid-19 da 
Social Miner em parceria 
com a Opinion Box, 64% 
dos consumidores preten-

Três investimentos seguros para 
fazer durante a pandemia

A pandemia está afe-
tando gravemente a eco-
nomia do país. O número 
de famílias endividadas 
hoje no Brasil, de acordo 
com pesquisa da Con-
federação Nacional do 
Comércio (CNC) chegou 
a 67%, maior patamar 
da série histórica. Já o 
número de brasileiros 
desempregados, mais de 
12 milhões, deve crescer 
ainda mais até o fim deste 
ano. Segundo estimativa 
da Instituição Fiscal In-
dependente do Senado, a 
taxa de desemprego deve 
ultrapassar os 14%. 

E a preocupação com o 
impacto disso na vida e 
no bolso do consumidor 
vem tirando o sono de 
muita gente. Sem pra-
zos definidos de quando 
tudo isso vai acabar, 
quem ainda tem reserva 
financeira pode estar se 
perguntando: quais são 
as formas mais seguras 
de investir ou guardar o 
dinheiro em um cenário 
tão incerto? Por isso, a 
Sicredi Iguaçu PR/SC/
SP elencou quais são os 
três investimentos mais 
seguros para se fazer em 
situações como a que 
estamos vivendo. 

“O momento, apesar 
das incertezas, apresenta 
diversas oportunidades 
para quem quer investir. 
O mercado de renda va-
riável é uma delas, como 
por exemplo, investir em 
ações de empresas mais 
baratas na Bolsa. Mas 
é importante entender 
qual o perfil adequado 
e trabalhar com diversi-
ficação de carteira para 
mitigar riscos, para isso 
incluímos também inves-
timentos de baixo risco 
no portfólio. 

Mesmo os grandes in-
vestidores têm recursos 
investidos nesses pro-
dutos para se proteger”, 
explica o assessor de 
investimentos da ins-

tituição financeira coo-
perativa, Tarcísio Rafael 
Fachinello. Saiba quais 
são essas opções:

1º - Poupança
Investimento tradicio-

nal dos brasileiros, a 
caderneta de poupança 
registrou, no primeiro 
semestre deste ano, o 
maior volume em depó-
sitos líquidos de toda a 
série histórica do Banco 
Central, iniciada em 1995. 
Isso demonstra que os 
brasileiros estão mais 
cautelosos em meio à 
pandemia do novo Coro-
navírus e redescobrindo a 
importância de fazer uma 
reserva financeira.

“A poupança continua 
sendo perfeita para reser-
va de emergência, por se 
tratar de um investimento 
de baixíssimo risco e de 
alta liquidez. Para quem 
recebeu recursos dos au-
xílios emergenciais, por 
exemplo, e tem a condi-
ção de guardar, é mais in-
teressante trabalhar com 
investimentos de baixo 
risco, como poupança e 
renda fixa, tendo em vista 
o cenário”, ressalta.

2º - Título Público Federal
Com finalidade de finan-

ciar atividades do Governo 
Federal e captar recursos 
para o financiamento de 
dívida públicas, os títulos 
públicos se enquadram 
nos investimentos con-
siderados seguros. “Os 
títulos são o tipo de apli-

cação de menor risco 
do mercado. Isso ocorre 
pelo fato de o governo 
não ter histórico de “dar 
calote” nas pessoas ou de 
não pagar as suas dívidas. 
O Sicredi, por exemplo, 
oferece esses ativos por 
meio de Fundos de Inves-
timento”, explica.

3º - CDBs
O Certificado de Depó-

sito Bancário, conhecido 
também como CDBs é 
outra opção viável e inte-
ressante. É basicamente 
um título de investimen-
to emitido por bancos 
para captar recursos para 
financiar suas operações. 
“São contratos entre a 
instituição e a pessoa 
com uma taxa acordada. 
Eles possuem um risco 
um pouco maior em re-
lação às outras opções, 
quando falamos em risco 
de liquidez ou de crédito. 

Por isso, prestem aten-
ção em taxas muito altas 
oferecidas por algumas 
instituições financeiras. 
É importante sempre 
entender qual desses 
riscos e em que propor-
ção estamos dispostos 
a tomá-los. É momento 
de cautela para evitar as 
pegadinhas do mercado, 
então, antes de qualquer 
decisão, é bom procurar 
uma instituição financeira 
de credibilidade”, ressal-
ta.  -  Fonte e outras in-
formações: (www.sicredi.
com.br).
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Portos e aeroportos a 
serem desestatizados

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



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
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Nos termos do Código 
Civil e da Lei das S/A 
(Lei 6.404/76), nos 

quatro primeiros meses 
seguintes ao término do 
exercício social os sócios, 
no caso de Sociedade Limi-
tada (Ltda), ou acionistas, 
no caso de Sociedade por 
Ações (S/A), devem exa-
minar e aprovar (ou não) as 
contas dos administradores, 
Balanço Patrimonial e De-
monstrações Financeiras. 
Entretanto, pela ausência 
de previsão legal de sanção 
pecuniária, muitas Socieda-
des limitadas e Sociedades 
por Ações de capital fecha-
do acabam deixando de lado 
referida obrigação prevista 
em lei, não tomando as 
providências acima.

Todavia, vale ressaltar 
que a ausência de reunião 
de sócios ou assembléia 
de acionistas para esta 
finalidade pode prejudicar 
operações envolvendo a em-
presa, como, por exemplo, 
participar de licitações e 
tomar empréstimos bancá-
rios, que, em geral, depen-
dem da apresentação da ata 
de aprovação registrada na 
Junta Comercial.

Salienta-se, ainda, a suma 
importância da realização 
anual da reunião ou assem-
bléia para deliberar sobre as 
contas, balanço patrimonial 
e demonstrações financei-
ras, referentes ao exercício 
findo para os administrado-
res, diretores e membros do 
conselho fiscal, ao passo que 

a referida aprovação lhes 
dará segurança em relação 
aos atos praticados duran-
te o exercício em análise, 
exonerando-os de eventual 
responsabilização, ressalva-
dos os casos de erro, dolo ou 
simulação.

Importante a aprovação 
das contas também para 
trazer maior transparência 
aos sócios e acionistas para o 
esclarecimento de dúvidas, 
identificação dos resulta-
dos, informações contábeis 
e eventuais irregularida-
des que possam existir na 
atuação dos responsáveis 
durante aquele exercício.

O prazo para as empresas 
que encerram seus respec-
tivos exercícios sociais em 
31 de dezembro finda no 
final de abril do ano seguinte 
para examinarem e aprova-
rem (ou não) suas contas, 
sendo imprescindível para 
tanto que estejam atentas à 
elaboração tempestiva das 
contas e demonstrações fi-
nanceiras do ano anterior, às 
formalidades necessárias à 
convocação e realização das 
Reuniões e Assembleias; à 
formalização em ata das de-
liberações, tudo para evitar 
exigências pelas Juntas Co-
merciais e irregularidades 
que possam desencadear 
questionamentos futuros.

Eduardo Moisés

A importância da aprovação 
anual das contas dos 
administradores e das 

demonstrações financeiras

O Porto de Santos recebeu ontem (23) a homologação 
da Marinha do Brasil para receber navios de 366 metros, 
as maiores embarcações previstas para a Costa Leste da 
América do Sul. A entrega do termo aconteceu na sede 
da Santos Port Authority (SPA), com a presença de 
Diogo Piloni, titular da Secretaria Nacional de Portos do 
Ministério da Infraestrutura, e do Capitão dos Portos do 
Estado de São Paulo, Marcelo de Oliveira Sá.

A autorização para receber navios de 366 metros 
amplia a vocação de Santos como hub port da Amé-
rica do Sul. Com quase 30% da corrente de comércio 
nacional, o complexo portuário santista já se prepara 
para maiores movimentações de contêineres, com as 
ampliações previstas dos terminais já existentes e o 
planejamento da destinação de outras duas áreas, no 
Saboó, margem direita, uma para terminal portuário e 
outra para retroportuário. 

Além disso, a BR do Mar, projeto do Minfra de incentivo à 
cabotagem, deve beneficiar o Porto como concentrador de 
carga.  Mesmo sem considerar a BR do Mar, o crescimento 
previsto é de 3,3% ao ano para este tipo de carga, saindo 
hoje de cerca de 4,4 milhões de TEU para 7,9 milhões em 
2040, conforme projeção do Plano de Desenvolvimento 
e Zoneamento (PDZ) do Porto de Santos, aprovado no 
ano passado. TEU é a medida padrão, equivalente a um 
contêiner de 20 pés.

Hoje o Porto de Santos recebe embarcações de até 340 
metros de extensão, com capacidade para cerca de 9 mil 
TEU. Com a homologação pela Marinha de novo tamanho 
máximo para navios, será possível aumentar a capacidade 

Após crescer 56% em 
2020, de acordo com 
a ABComm, e alterar 

o padrão de consumo dos 
brasileiros, empreendedores 
e lojistas querem aprender 
a atuar com mais profissio-
nalismo no digital e buscam 
parcerias e sistemas de ge-
renciamento que os ajude 
a ampliar sua atuação na 
internet e ter maior controle 
das rotinas administrativas 
da empresa.

Observando esse cenário, 
o Bling, sistema de gerencia-
mento empresarial ERP para 
MEIs e PMEs, firmou parce-
rias com grandes market-
places e redes varejistas e 
lançou integrações em sua 
plataforma, com o objetivo 
de ajudar ainda mais empre-
endedores. “Presenciamos 
diversos lojistas migrarem 
para o digital, que é a nova 
realidade para esse empresá-
rio que, a partir de agora, vai 
apostar em diversos canais 

Diversos canais de vendas para alcançar 
um número maior de clientes.

A estimativa feita pelo IBGE 
aponta que o Brasil terá um 
quarto da sua população acima 
dos 60 anos, em 2043. Além 
disso, prevê que em 2047 a po-
pulação deve parar de crescer 
e aumentar o envelhecimento, 
ou seja, atingindo um perfil de 
sociedade com mais idosos e 
menos jovens. Esses dados têm 
despertado o interesse de inves-
tidores em empreendimentos 
diferenciados para atender a 
esta demanda social crescente. 

“O processo gradual e ine-
vitável de envelhecimento 
- aquecido pela preocupação 
com a pandemia - retrata um 
cenário de expansão deste nicho 
no Brasil, que ainda está muito 
distante de outros países no 
que se refere a opções de alto 
nível e padrão de qualidade 
no atendimento dos idosos”, 
explica a diretora-presidente 
da casa de repouso Solary Ville, 
localizada em Curitiba, Roberta 
Morais. Pensando em oferecer 
uma oportunidade de negócio 
consolidado e com perspectiva 
de crescimento,  tornou-se um 
projeto de franquia, que está 
sendo aberto para expansão. 

“Nosso projeto é rentável, 
baseado no modelo da nossa 
primeira unidade do Solary 
Ville. Tem como vantagens o 
acompanhamento do negócio, 
gestão, disponibilidade de equi-
pe e muito mais. É uma casa 
de repouso que está atenta às 
necessidades do seu público e 
consegue transformar a vida das 

pessoas para melhor. Os familia-
res se sentem amparados e os 
idosos sabem que são amados e 
estão seguros”, explica Roberta. 

A unidade conceito da Solary 
tem capacidade para 17 hós-
pedes e oferece atendimento 
especializado e individualizado 
com equipe multidisciplinar 24 
horas por dia, incluindo nutricio-
nista, enfermeiras, cuidadores, 
educador físico, fisioterapeuta, 
músico, terapeuta ocupacional, 
cozinheira e equipe adminis-
trativa. Entre as atividades, 
estão terapia ocupacional, yoga, 
dança sênior, alongamento e 
oficina gourmet. Além disso, 
desenvolveu um sensor noturno 
anti-queda instalado em todos 
os dormitórios. 

O modelo de negócio está 
aberto para profissionais das 
mais diversas idades e áreas de 
atuação, trazendo a oportunida-
de de começar a empreender. 
Os dados acima estimulam in-
vestidores como a empresária, 
Ligia Bombonatto, que está 
expandindo sua atuação para 
a casa de repouso. “Muitos 
setores enfraqueceram com a 
pandemia. No entanto, outros, 
mostram tendência de cresci-
mento como é o caso de casas 
de repouso. Quando o IBGE 
mostra que, daqui a 30 anos, a 
diferença entre jovens e idosos 
será de 173%, não podemos 
ignorar a necessidade deste 
mercado”, declara Ligia. Fonte 
e outras informações: (www.
solaryville.com.br).

O Brasil terá um quarto da sua população 
acima dos 60 anos, em 2043.

Com uma receita carregada por 
gerações, a família Kuntermann saiu 
de uma pequena pastelaria em Gua-
ratuba, no litoral do Paraná, em 2005, 
para a construção do Bangalô dos 
Pastéis, rede de franquias que está 
se disseminando pelo Paraná e Santa 
Catarina. Com o slogan “recheado de 
verdade”, engana-se quem pensa que 
o incrível sabor dos recheios é o único 
diferencial da marca: a rede oferece, 
também, massas coloridas.

“Antes de decidir empreender, 
buscamos por algo que as pessoas 
se sentissem atraídas mesmo antes 
de conhecer o sabor. Sabemos que o 
recheio é a principal forma de fidelizar 
os clientes, mas as massas coloridas 
são nosso chamariz. Afinal, antes de 
comer com a boca, comemos com os 
olhos, e as cores vêm fazendo grande 
sucesso nesse sentido”, conta Thiago 
Kuntermann, fundador da rede Ban-
galô dos Pastéis.

O recheio é a principal forma de fidelizar 
os clientes, mas as massas coloridas 

são chamariz.

Gerenciamento empresarial 
e integração com marketplaces

O comércio eletrônico brasileiro vive uma boa fase desde o ano passado, e em 2021 tem desafios e 
oportunidades para continuar em alta
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marketplaces como Ma-
galu, Mercado Livre, B2W, 
e recentemente com o GPA 
– que possibilita ao lojista 
divulgar e vender uma gran-
de variedade de produtos, 
entre eles: Alimentação 
saúdável, bebidas, utensílios 
domésticos, brinquedos, 
móveis e muito mais e com 
a Shopee. Além de integrar 
a loja digital, o empreende-
dor automatiza cadastro de 
produtos, importação de 
pedidos, emissão de notas 
fiscais e controle de estoque.

“Essas integrações dão 
ao lojista mais autonomia 
e tornam o processo mais 
dinâmico e profissional”, 
comenta Zynger. “Ele econo-
miza tempo administrativo 
e operacional e dinheiro, já 
que vai centralizar todas as 
demandas em uma mesma 
plataforma”, finaliza. - Fonte 
e outras informações: (www.
bling.com.br).

de vendas para alcançar um 
número maior de clientes”, 
explica Sidney Zynger, só-
cio-diretor do Bling. 

“Além de alcançar um 
número maior de clientes, 
esse lojista está focado em 
melhorar a experiência do 
usuário e, por isso, quer 
profissionalizar ainda mais 
todos os processos de gestão 

da loja virtual”, continua. 
Indo na contramão da crise 
econômica, a empresa cres-
ceu 67% em 2020 e oferece 
aos seus 46 mil clientes in-
tegração com o sistema dos 
Correios, que cuida desde a 
armazenagem e controle de 
pedidos e envios. 

Além da opção de logísti-
ca, o Bling firmou parceria 

Casa de Repouso: 
investimento aquecido pela 

pandemia e número de idosos
essencecuidados.com/reprodução

Porto de Santos é homologado para 
receber navios de 366 metros

A movimentação de contêineres vem aumentando de forma 
constante ao longo dos anos.

para 14 mil TEU, considerando um navio porta contêiner 
com 366 metros de comprimento e 52 metros de boca 
(classe New Panamax).  

O acompanhamento que a SPA faz do mercado aponta 
que a movimentação de contêineres vem aumentando 
de forma constante ao longo dos anos. Houve um recuo 
pontual na primeira metade do ano passado, com recu-
peração a partir de julho que chegou ao recorde mensal 
em dezembro. 2021 já começa com recorde estabelecido 
em janeiro e a perspectiva é de que o crescimento seja 
ainda maior, com a autorização da chegada de navios 
366 metros. Fonte e mais informações: (www.portode-
santos.com.br).
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Rede de pastelaria aposta em massas 
coloridas como diferencial

diferente e extrovertido, conseguimos 
agradar crianças e adultos”, destaca 
Thiago. Para os clientes, a melhor parte 
é não precisar pagar nada a mais para 
receber um pastel colorido, pois todas 
as massas possuem o mesmo preço, 
basta escolher na hora do pedido.

O sucesso dos produtos foi o que 
motivou a família Kuntermann a in-
vestir em um projeto de franquias. 
“Apenas uma de nossas oito unidades 
é própria, as demais já são franquias. 
Agora, para o pós-pandemia, já estamos 
recebendo dezenas de solicitações de 
franqueados, principalmente vindos do 
Sul e Sudeste. É um estilo de negócio 
que o brasileiro gosta”, afirma. 

Para se tornar um franqueado, o 
investimento inicial é de R$ 170 mil, 
com faturamento médio mensal de 
R$ 60 mil e prazo de retorno de 24 a 
36 meses. Franquia isenta de taxa de 
royalts. Fonte e outras informações: 
(www.bangalodospateis.com.br).
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“Fugir do comum e buscar a criati-
vidade sempre foi nosso foco”, com-
plementa. 

Atualmente, a rede produz três tipos 
diferentes de massa salgada e uma 
doce: tradicional, azul, rosa e chocolate. 
“Por ser um produto de alto padrão, 



Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 24 de fevereiro de 20216

O estudo contou com mais de 9 mil consumidores e 
líderes empresariais em 14 países, incluindo 500 
entrevistados brasileiros. 

E descobriu que a pandemia COVID-19 aumentou a ansiedade 
financeira, a insegurança entre as pessoas ao redor do mundo 
mudou as atitudes e a maneira de como administrar as finanças. 
Além disso, de acordo com a pesquisa, o papel e o foco das equi-
pes de finanças corporativas e consultores financeiros pessoais 
estão sendo reavaliados. 

A pandemia global influenciou a relação das pessoas com o 
dinheiro: 

	 •	Entre	 os	 líderes	 empresariais,	 a	 ansiedade	 financeira	 e	 o	
estresse aumentaram 176% e a tristeza 150%; a ansiedade 
e o estresse financeiros do consumidor aumentaram 79% e 
a tristeza, 64%. 

	 •	95%	dos	líderes	brasileiros	estão	preocupados	com	o	impacto	
da COVID-19 em sua organização, sendo as preocupações 
mais comuns: lenta recuperação econômica ou recessão 
(50%), cortes no orçamento (42%) e falência (41%). 

	 •	91%	dos	consumidores	brasileiros	enfrentam	temores	finan-
ceiros, incluindo perda de emprego (34%), perda de poupança 
(41%) e nunca sair das dívidas (35%). 

	 •	Essas	preocupações	mantêm	as	pessoas	acordadas	à	noite:	
45% dos consumidores relataram perder o sono devido a 
suas finanças pessoais. 

As pessoas querem ajuda e agora confiam mais nos robôs 
do que em si mesmas para gerenciar as finanças - A incerteza 
financeira criada pela COVID-19 mudou em quem e o que con-
fiamos para administrar nossas finanças. Para ajudar a explorar 
a complexidade financeira, os entrevistados dependem cada vez 
mais da tecnologia: 

	 •	75%	dos	consumidores	e	líderes	empresariais	confiam	mais	
em um robô para gerenciar as finanças do que em um ser 
humano. 

	 •	69%	deles	confiam	mais	em	um	robô	do	que	em	si	mesmos	
para gerenciar as finanças; 76% confiam em robôs em vez 
de em suas próprias equipes financeiras. 

O ano de 2020 mudou nossa relação com o dinheiro e as pessoas agora confiam mais nos robôs do que em si mesmas para 
gerenciar suas finanças, de acordo com um novo estudo da Oracle e da especialista em finanças pessoais Farnoosh Torabi. 

Freepik

	 •	Os	 líderes	 empresariais	 desejam	 que	 os	 profissionais	 de	
finanças corporativas se concentrem na comunicação com 
os clientes (37%), na negociação de descontos (37%) e na 
aprovação de transações (32%). 

	 •	53%	dos	consumidores	acreditam	que	os	robôs	substituirão	
os consultores financeiros pessoais nos próximos cinco anos. 

	 •	Os	consumidores	querem	robôs	para	ajudá-los	a	administrar	
suas finanças, liberando tempo para outras tarefas (39%), 
reduzindo	gastos	desnecessários	 (46%)	e	 aumentando	os	
pagamentos em dia (27%). 

	 •	Os	 consumidores	 querem	 que	 os	 consultores	 financeiros	
pessoais forneçam orientações sobre as principais decisões 
de compra, como comprar uma casa (37%), comprar um 
carro (35%) e planejar a aposentadoria (21%). 

Nossa relação com o dinheiro mudou; é hora de adotar inte-
ligência artificial para gerenciar finanças - Os eventos de 2020 
mudaram a maneira como os consumidores administram o di-
nheiro exigindo que as organizações repensem como usam IA e 
outras novas tecnologias para gerenciar processos financeiros. 

	 •	77%	dos	consumidores	afirmam	que	a	pandemia	mudou	a	
maneira como compram bens e serviços. 

	 •	91%	 dos	 consumidores	 afirmam	 que	 os	 acontecimentos	
de 2020 mudaram a forma como se sentem em relação ao 
dinheiro, com as pessoas se sentindo ansiosas (34%), com 
medo (42%) e sujas (8%). Quase metade (49%) dos consu-
midores	agora	afirma	que	apenas	o	dinheiro	é	um	obstáculo	
para fazer negócios. 

	 •	As	 empresas	 responderam	 rapidamente.	 87%	 dos	 líderes	
investiram em recursos de pagamento digital e 75% criaram 
novas formas de engajamento do cliente ou mudaram seus 
modelos	de	negócios	em	resposta	à	COVID-19.	

	 •	54%	das	organizações	já	usam	IA	para	gerenciar	processos	
financeiros, em comparação com 31% dos consumidores. 

	 •	94%	dos	líderes	de	negócios	dizem	que	as	organizações	que	
não repensam os processos financeiros enfrentarão riscos, 
incluindo	ficar	para	trás	dos	concorrentes	(62%),	trabalha-
dores mais estressados (43%), relatórios imprecisos (42%) 
e	produtividade	reduzida	dos	funcionários	(44%).	

"Gerenciar as finanças é difícil nos melhores momentos, e a 
incerteza financeira da pandemia global exacerbou os desafios 
financeiros em casa e no trabalho", disse Farnoosh Torabi, especia-
lista em finanças pessoais e apresentadora do podcast So Money. 

"Os robôs estão bem posicionados para ajudar - eles são óti-
mos com números e não têm a mesma conexão emocional com 
dinheiro. Isso não significa que os profissionais de finanças estão 
saindo ou sendo substituídos totalmente, mas a pesquisa sugere 
que eles devem se concentrar no desenvolvimento de habilidades 
sociais	adicionais	à	medida	que	seu	papel	evolui".	

"Os processos financeiros em nossos mundos pessoal e profis-
sional tornaram-se cada vez mais digitais por muitos anos e os 
eventos de 2020 aceleraram essa tendência", disse Alexandre 
Maioral, vice-presidente de Aplicativos da Oracle Brasil. 

"Digital é o novo normal e tecnologias como inteligência 
artificial e chatbots desempenham um papel vital na gestão 
financeira. Nossa pesquisa indica que os consumidores confiam 
nessas tecnologias para acelerar seu bem-estar financeiro, em 
vez de consultores financeiros pessoais, e os líderes de negócios 
vêem essa tendência remodelando o papel dos profissionais de 
finanças corporativas. 

As organizações que não adotam essas mudanças correm o 
risco	de	ficar	para	trás	em	relação	a	seus	pares	e	concorrentes;	
prejudicando	a	produtividade,	moral	e	bem-estar	dos	funcionários;	
e lutando para atrair a próxima geração de talentos financeiros 
habilitados para IA". - Fonte e mais informações: (www.farnoosh.
tv) e siga-a no Instagram @farnooshtorabi.
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	 •	93%	dos	entrevistados	acreditam	que	os	robôs	podem	me-
lhorar seu trabalho detectando fraudes (55%), criando notas 
fiscais	(24%)	e	realizando	análises	de	custo	/	benefício	(30%).	

	 •	56%	dos	consumidores	confiam	mais	em	um	robô	do	que	em	
si mesmos para gerenciar suas finanças; 74% confiam em 
robôs em vez de consultores financeiros pessoais. 

	 •	84%	dos	consumidores	acreditam	que	os	robôs	podem	ajudar	
na gestão financeira ajudando na detecção de fraudes (54%), 
ajudando a reduzir gastos (43%) e fazendo investimentos em 
bolsa (28%). 

O papel das equipes financeiras e consultores financeiros 
nunca	mais	será	o	mesmo	-	Para	se	adaptarem	à	influência	e	ao	
papel crescentes da tecnologia, os profissionais e consultores 
de finanças pessoais devem abraçar a mudança e desenvolver 
novas habilidades: 

	 •	61%	dos	líderes	empresariais	acreditam	que	os	robôs	substi-
tuirão os profissionais de finanças corporativas nos próximos 
cinco anos. 

	 •	92%	deles	querem	a	ajuda	de	robôs	para	tarefas	financeiras,	
incluindo aprovações financeiras (53%), orçamento e previsão 
(33%), relatórios (52%) e gerenciamento de conformidade 
e risco (46%). 
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A vantagem do seguro 
de vida básico 

para jovens

Um jovem de apenas 
14 anos já pode 
hoje ter um seguro 
de vida básico com 
cobertura em caso de 
morte ou invalidez 
com capital segurado 
a partir de R$ 1 
milhão

Essa modalidade 
oferece parcelas 
acessíveis e a pos-

sibilidade de pagar metade 
do valor da apólice para 
quem é saudável e ainda 
está começando a vida 
com muitos anos de tra-
balho pela frente. Além 
disso, é possível investir 
um montante a mais e 
atrelar esse seguro a uma 
outra apólice resgatável, 
em caso de internação, do-
ença grave ou assistência 
funeral, por exemplo.

A cobertura básica 
abrange morte acidental 
ou natural e invalidez to-
tal para quem tem entre 
14 e 65 anos. O valor da 
parcela é abaixo de R$ 
200 mensais e não sofre 
reajuste etário. Portanto, a 
pessoa vai sempre pagar o 
mesmo valor, tornando-se 
uma opção mais acessível 
para quem tem uma renda 
menor, como os jovens 
ou um pai de família, por 
exemplo, que precisa de 
uma quantidade significa-
tiva de capital segurado. 

Outro diferencial dessa 
cobertura básica para a 
garotada é que ela oferece 
desconto entre 39% a 49% 
para quem é saudável. Ou 
seja, para quem nunca 
fumou, não tem sobre-
peso e histórico familiar 

sem infarto ou Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) 
antes dos 59 anos pode 
conseguir esse desconto 
de praticamente metade 
do valor. Essa é a única 
cobertura do mercado que 
oferece esse benefício. 

Para conseguir esse des-
conto, é preciso apresentar 
à seguradora exame atual 
de sangue e de cotinina 
(que detecta se a pessoa 
fumou nos últimos dez 
anos). Apesar dessa exi-
gência, quanto mais jovem, 
maior será a chance de o 
resultado dos exames ser 
melhor. Além disso, esse 
desconto é válido por toda 
vigência da apólice ou toda 
vigência da cobertura. 

Ou seja, a pessoa pode 
começar a fumar ou des-
cobrir um diabetes, por 
exemplo, após contratar 
o seguro que não haverá 
mudanças no valor. Pelo 
fato dessa modalidade ofe-
recer uma parcela mensal 
mais acessível, é possível 
acoplar uma apólice de R$ 
600 mil, por exemplo, de 
seguro de vida resgatável 
para cobrir uma interna-
ção hospitalar ou doenças 
graves (câncer, infarto, 
AVC, entre outras), sem 
mexer muito no valor da 
parcela mensal.

Diante dessas opções 
oferecidas no mercado, 
hoje, especialmente o 
jovem pode resguardar o 
seu futuro de uma forma 
bem mais acessível. Assim, 
ele fica mais seguro para 
investir na sua jornada 
pessoal e profissional.

 
(*) - É consultora financeira e 

especialista em gestão de risco e 
sucessão empresarial.

Patrícia Araújo (*)
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 32 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Sabe aquele banco de dados 
antigo, que possui dados 
pessoais relevantíssimos de 

clientes que você não atende mais, 
empregados que já se desligaram, 
serviços que já foram executados e 
que contém dados pessoais sobre 
os quais você sempre pensa: preci-
so disso, não posso me desfazer? E 
agora, com a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), como 
eu devo proceder?  Preciso jogar 
tudo fora? 

Na opinião da advogada Julia-
na Costa (*), não precisa jogar 
tudo fora. “Não antes de fazer 
uma varredura completa nos 
dados legados em sua empresa. 
Aproveitar dados legados é muito 
importante e indispensável em 
determinados casos. Sejam eles 
físicos ou digitais, é necessário 
que você encontre respostas na 
LGPD para a permanência deles 
na sua organização. Isso porque 
a LGPD traz diversas formas de 
tratamento desses dados que não 
necessariamente estejam vincula-
dos ao consentimento. 

Ou seja, dados pessoais antigos 
podem ser sim preservados em 
determinadas situações. Posso 
armazenar esses dados antigos? Se 
puder, como eu faço isso? - Você 
pode armazenar dados antigos de 
colaboradores já desligados, de 
clientes e até de fornecedores. No 
entanto, isso só é possível se você 
conseguir viabilizar a permanência 
deles nos seus sistemas. E como 
você pode fazer isso? - Em relação 
aos dados de colaboradores que 
já foram desligados, você precisa 
verificar os períodos de prescrição 
de seus direitos trabalhistas. 

Esses dados pessoais devem 
permanecer na organização para 
garantia da empresa no eventual 
surgimento de ações judiciais. 
Recomenda-se a análise jurídica 
em relação a esse período de ar-

Aproveitar dados legados é muito importante e indispensável em determinados casos.

O que fazer com um banco de 
dados antigo mediante a LGPD?
Aproveitar dados legados é muito importante e indispensável em determinados casos. Sejam eles 
físicos ou digitais, é necessário que você encontre respostas na LGPD para a permanência deles na 
sua organização

mazenamento, que poderá variar 
de acordo com o tipo de dado pes-
soal (sensível ou não) e o tipo de 
vínculo exercido pelo colaborador 
na empresa (celetista ou não, com 
insalubridade, periculosidade etc). 
O importante é preservar, durante 
aquele tempo, informações neces-
sárias para garantir a preservação 
de uma relação contratual anterior. 

No que diz respeito aos dados 
pessoais de clientes e parceiros de 
negócio, igualmente uma avaliação 
poderá auxiliar. Sua empresa pode 
procurar maneiras adequadas de 
manter esse consentimento e de 
registrá-lo, informando ao consu-
midor e ao terceiro, de maneira 
transparente, que a finalidade 
para este armazenamento também 
garantirá boas ofertas e melhor 
prestação de seus serviços, sem-
pre dando a oportunidade desse 
mesmo cliente realizar seu desca-
dastramento.

E se eu precisar manter alguns 
dados para continuar prestando 
um bom negócio? É possível? - 
Sim. A LGPD traz o instrumento 
legítimo interesse, que viabiliza o 
tratamento de dados pessoais no 
interesse da empresa sem que haja 

violação aos dados pessoais dos 
consumidores, respeitando suas 
expectativas na oferta de bens 
e serviços e gerando benefícios 
tanto para a empresa quanto para 
o titular. 

Ao analisar caso a caso, se utili-
zando de critérios de necessidade 
e de finalidade de armazenamento 
desses dados e adequando-os 
às boas práticas de negócio, é 
possível alinhar os interesses da 
empresa aos interesses dos seus 
clientes, gerando mais confiança e 
credibilidade na prestação desses 
serviços. 

Por fim, e não menos importan-
te, é que existam sistemas que 
sejam interoperáveis, ou seja, que 
conversem entre si, e cuja gestão 
dos dados possa ser realizada da 
maneira mais efetiva e segura. 
Isso não diz respeito só aos dados 
legados, mas também aos dados 
atuais. Saiba que esses são seus 
dados legados e que essa é a sua 
oportunidade de “arrumar a casa” 
trazendo a conformidade para o 
seu negócio!

 
(*) - É especialista em Compliance e em Proteção de 

Dados Pessoais, de Pires & Gonçalves Advogados 
Associados. 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de faturamento, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/131.FLS.230 VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e oito (09/11/1998), residente e 
domiciliado Rua Pássaro Preto, 1725, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Alencar Guerra de Oliveira e de Maria Fernanda dos Santos 
Pereira. BRUNA SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, 
nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/054.FLS.242 POÁ/SP), Suzano, SP no dia vin-
te e três de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (23/11/1995), residente e domi-
ciliada Rua Mário Azati, 73, Jardim Rosana, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de 
Vasconcelos, SP, filha de Reginaldo Pedro da Silva e de Mirian Soares da Silva.

ALMIR RAMOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/010.FLS.237-SANTA EFIGÊNIA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e seis (31/03/1986), residente e domi-
ciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1022, São Miguel Paulista, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Almerindo Cardoso dos Santos e de Maria Madalena de Araujo Ra-
mos Santos. MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA, estado civil solteira, profissão bancária, 
nascida em Distrito de Baixa Quente, Município de Minas Novas, Estado de Minas Ge-
rais (CN:LV.A/040.FLS.254-MINAS NOVAS/MG), Minas Novas, MG no dia vinte e quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (24/10/1986), residente e domiciliada Rua 
Francisco Alarico Bérgamo, 1022, São Miguel Paulista, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Teobaldo Barbosa dos Santos e de Maria da Conceição Gomes da Silva.

GIVANILTON RAMOS GOMES, estado civil divorciado, profissão bombeiro civil, nasci-
do em Serrolândia, Estado da Bahia, Serrolândia, BA no dia vinte e sete de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (27/12/1988), residente e domiciliado Rua Damásio 
Pinto, 215, apartamento 111-A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Estevam Almeida Gomes e de Maria Anita Ramos Gomes. PALOMA 
KALLINE TENORIO ROCHA, estado civil solteira, profissão consultora comercial, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/99.FLS.23-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de maio de mil novecentos e noventa (16/05/1990), residente e domiciliada 
Rua Damásio Pinto, 215, apartamento 111-A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Adenilde Tenorio da Rocha.

RENAN DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão executivo de ven-
das, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/132.FLS.162 2º SUBDISTRITO 
DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quatro de março de mil novecentos 
e noventa e sete (04/03/1997), residente e domiciliado Rua Maria Graham, 129, Vila 
Industrial, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Nunes Ferreira e de Maria Cristina 
dos Santos. LUANA CANDIDO PAIVA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/177.FLS.201-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(27/02/1995), residente e domiciliada Travessa Imagem, 271, Vila Jussara, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Alvaro Paiva de Carvalho e de Elaine Candido de Souza.

CLÁUDIO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em Boquira, Estado da Bahia, Boquira, BA no dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (29/12/1994), residente e domiciliado 
Rua Professor Hasegawa, 1613, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cláudio 
Rodrigues de Souza e de Cleusa Maia Ferreira. FRANCIELLE MELISSA SOARES DE 
LIMA, estado civil solteira, profissão conferente júnior, nascida em Ferraz de Vascon-
celos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia nove de janeiro de dois mil e 
um (09/01/2001), residente e domiciliada Rua João de Santana Filho, 82, Loteamento 
Baxmann, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
Valter Fernando de Lima e de Jaqueline Aparecida Souza Soares. Cópia Enviada pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

GUILHERME WILLIAM VIEIRA MAIA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/034.FLS.230 11º DISTRITO DE RECIFE/PE), 
Recife, PE no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e dois (03/08/1992), residente 
e domiciliado Rua Emília Brasão, 108, bloco 02, apartamento 23, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvaldo Ferreira Maia e de Givaldina Vieira 
Maia. ANA PAULA ARIGONE, estado civil solteira, profissão analista, nascida no Subdis-
trito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/192.FLS.067-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (17/11/1995), residente 
e domiciliada Rua Antônio Capuzzi, 123, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Arigone e de Vaneti Aparecida Pinto.

JOSÉ ALBÉRICO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico em radiologia, nasci-
do em Barreiros, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/14.FLS.398-BARREIROS/PE), Barrei-
ros, PE no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e três (26/11/1983), 
residente e domiciliado Rua José Bauman, 151, apartamento 01-H, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Claúdio da Silva e de Maria Isabel da Silva. MONICA 
TEOTONIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão gestora de recursos humanos, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/173.FLS.88 PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e setenta e seis (17/10/1976), residen-
te e domiciliada Rua José Bauman, 151, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Francisco da Silva e de Gilvanda Teotonio Sousa da Silva.

DIEGO ROCHA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de infraestrutura, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/143.FLS.43 LAPA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (04/08/1985), residente e domiciliado Rua Tomé Ál-
vares de Castro, 98, apartamento 42-H, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Donizete Francisco de Oliveira e de Maria Aparecida da Rocha Oliveira. ALANDA ZIMBRES 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de atendimento, nascida no Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/74.FLS.151V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (29/12/1986), residente e domici-
liada Rua Tomé Álvares de Castro, 98, apartamento 42 H, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Saulo Soares da Silva e de Ana Maria Zimbres da Silva.

LEVERSON WALDERNEY DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.181 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e três (09/11/1993), 
residente e domiciliado Rua Serafim dos Anjos, 300, Jardim Helena, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Luiz Carlos dos Santos e de Maria José dos Santos. CAROLINE 
RANDO COELHO DA SILVA, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/267.FLS.203 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
janeiro de mil novecentos e noventa e sete (04/01/1997), residente e domiciliada Rua 
Chubei Takagashi, 04, bloco 1-B, apartamento 21-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mario Jeremias da Silva e de Cristiane Rando Coelho.

SAMIR MYUNG BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/639.FLS.237-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa e 
sete (22/01/1997), residente e domiciliado Rua Inauini, 316, casa 02, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Pereira de Oliveira e de Maria Luzinnete 
Batista de Oliveira. ELISABETH CHRISTINA SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/273.FLS.050 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (05/02/1997), resi-
dente e domiciliada Rua Inauini, 316, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Maria Ferreira de Almeida e de Elisangela Gislene da Silva Almeida.

ADAILTON MARQUES, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG no dia quatro de dezembro de mil 
novecentos e setenta e oito (04/12/1978), residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 116, 
bloco 01, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Aderito Marques e de Adinê Alves Marques. ALESSANDRA SILVA SOUZA 
AZEVEDO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/112.FLS.150-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
abril de mil novecentos e noventa e quatro (08/04/1994), residente e domiciliada Rua 
Sal da Terra, 116, bloco 01, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias de Souza Azevedo e de Maria da Conceição da Silva.

JOSÉ APOLIANO SILVA MARQUES, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
em Batalha, Estado de Alagoas (CN:LV.A/242.FLS.40 ITAQUERA/SP), Batalha, AL no 
dia dez de março de mil novecentos e noventa e três (10/03/1993), residente e domici-
liado Avenida Itaquera, 7291, bloco 04, apartamento 404, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Milton Marques e de Iris Silva Feitosa. ALANNA AZEVEDO 
SANTA ROSA, estado civil solteira, profissão contadora, nascida em São Paulo - Capi-
tal (CN:LV.A/209.FLS.130V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de 
mil novecentos e noventa e três (12/01/1993), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 
7291, bloco 04, apartamento 404, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Reginaldo Freitas Santa Rosa e de Joana Batista Azevedo.

FÁBIO COSTA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/099.FLS.021-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (14/05/1987), residente e domiciliado Avenida David Domin-
gues Ferreira, 1409, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos de Souza 
Costa e de Fatima da Conceição Costa. DAIANA GONÇALVES JACOB, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/121.
FLS.249 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e no-
venta (07/01/1990), residente e domiciliada Rua 23 de Novembro, 84, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agenor Israel Jacob e de Marta da Silva Gonçalves.

DIEGO DE OLIVEIRA LESSI, estado civil solteiro, profissão analista de investimentos, 
nascido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/183.FLS.024-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa 
e três (30/11/1993), residente e domiciliado Avenida Aricanduva, 4026, Vila Califórnia, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Douglas Severo Lessi e de Sueli de Oliveira Lessi. 
LIDIANE SILVA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nas-
cida em Povoado do Riacho do São José, Munícipio de Jeremoabo, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/019.FLS.200-JEREMOABO/BA), Jeremoabo, BA no dia seis de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e oito (06/02/1998), residente e domiciliada Rua Joaquim 
Meira de Siqueira, 268, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Adaílson Silva dos Santos e de Josefa Silva de Jesus Santos.

CÁSSIO RODRIGUES ACIOLE DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/384.FLS.130V-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta 
e sete (02/04/1987), residente e domiciliado Rua Freitas Guimarães, 40, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Aciole da Conceição e de Marilene 
Rodrigues de Souza. FERNANDA ANDRADE DANTAS, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/339.FLS.76V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e nove (18/04/1999), residente e 
domiciliada Rua Freitas Guimarães, 40, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Fernando Rodrigues Dantas Júnior e de Débora Ribeiro Andrade Dantas.

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.92-BELA VISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e três (22/06/1993), 
residente e domiciliado Rua Hiroaki Torigoi, 45, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlos Alves de Araujo e de Sandra Alexandre Araujo. ALINE CAROLI-
NA DA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/104.FLS.195-BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (28/01/1994), residente e domi-
ciliada Rua Hiroaki Torigoi, 45, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Rodrigues de Oliveira e de Waldenoa Jesus da Silva.

ALEXANDRE CASTELLO BRASOLIN, estado civil divorciado, profissão comerciante, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos 
e setenta e quatro (26/03/1974), residente e domiciliado Rua Renzo Baldini, 901, bloco 02, 
apartamento 82, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar 
Brasolin e de Domingas Castello Brasolin. MARISA FERNANDES SOARES, estado civil 
viúva, profissão comerciante, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia 
sete de março de mil novecentos e setenta e nove (07/03/1979), residente e domiciliada 
Rua Renzo Baldini, 901, bloco 02, apartamento 82, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Oswaldo Antonio Fernandes e de Mercedes dos Santos Fernandes.

JONAS MACHADO SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Chapada do Norte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/14.FLS.260-CHAPADA DO NOR-
TE/MG), Chapada do Norte, MG no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (20/07/1984), residente e domiciliado Rua Isidoro de Lara, 391, apartamento 54-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Ma-
chado Siqueira e de Maria das Dores Siqueira. MAYRA CRISTINA DE JESUS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/148.FLS.86V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e 
um (24/08/1991), residente e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 391, apartamento 54-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juvenal 
Conceição de Jesus e de Maria Aparecida de Lira de Jesus.

EDUARDO LUIZ ALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão product owner, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/245.FLS.258-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (19/08/1985), residente e 
domiciliado Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 134, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Eduardo Luiz Alves e de Altamira Pereira dos Santos. CAROLINE 
MENEZES FERREIRA, estado civil solteira, profissão assistente financeira, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/359.FLS.221V CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e três (28/04/1993), residente e 
domiciliada Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 134, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wilton Ferreira e de Cíntia Fausto Menezes Ferreira.

CICERO CARDOSO DA CRUZ, estado civil viúvo, profissão blaster, nascido em Paulo Afon-
so, Estado da Bahia, Paulo Afonso, BA no dia doze de agosto de mil novecentos e cinquenta 
e um (12/08/1951), residente e domiciliado Rua Toreiros, 205, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Pedro da Cruz e de Teresinha Cardoso da Cruz. MARIA BE-
NEDITA MARTINS, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São José da Lage, Estado 
de Alagoas, São José da Lage, AL no dia vinte de abril de mil novecentos e cinquenta e um 
(20/04/1951), residente e domiciliada Rua Toreiros, 205, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Simplicio Inacio da Silva e de Maria José Ferreira Silva.

PAULO ANDRE DE OLIVEIRA MORAES, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS no dia 
treze de maio de mil novecentos e oitenta (13/05/1980), residente e domiciliado Rua 
Surucuás, 595, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Rodrigues Baptista de Moraes e de Diogeneia de Oliveira Moraes. MONICA 
MAIESAKA, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida neste Distrito, São 
Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (04/06/1984), 
residente e domiciliada Rua Surucuás, 595, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Maiesaka e de Maria de Fatima Yamato Maiesaka.

GABRIEL ALVES DA COSTA, estado civil solteiro, profissão ajudante de montagem, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/286.FLS.182V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia três de 
julho de mil novecentos e noventa e sete (03/07/1997), residente e domiciliado Rua Gervá-
sio Mota da Vitória, 47, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria 
Ines Alves dos Santos. JACKELINE ALVES MACHADO SILVA, estado civil solteira, profis-
são operadora de cobrança, nascida neste Distrito (CN:LV.A/304.FLS.247 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e oito (17/03/1998), 
residente e domiciliada Rua Gervásio Mota da Vitória, 47, casa 03, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderley Carneiro Silva e de Silvia Regina Alves Machado.

JOSÉ AUGUSTO LISBOA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/244.FLS.033-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de março de dois mil (05/03/2000), residente e domiciliado Rua 
Leopoldo Delisle, 10, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Augusto Couto da Silva e de Andrea Simone Lisboa. GABRIELLY ABRANTES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo - Capi-
tal (CN:LV.A/207.FLS.263-TABOÃO DA SERRA/SP), São Paulo, SP no dia sete de se-
tembro de dois mil e um (07/09/2001), residente e domiciliada Rua Paulo Osório Flores, 
470, Jardim Etelvina, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edmilson dos Santos e de 
Francisca Ionara Linhares de Abrantes.

AUGUSTO ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico de informáti-
ca, nascido em Taboão da Serra, neste Estado (CN:LV.A/039.FLS.015-TABOÃO DA SER-
RA/SP), Taboão da Serra, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e setenta e cinco 
(06/08/1975), residente e domiciliado Rua Thomaz de Araújo, 309, Jardim Helga, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filho de Augusto Manoel dos Santos e de Dionizia Teixeira dos Santos. 
ANA LOURENÇO DE SALES, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em 
Santana do Cariri, Estado do Ceará, Santana do Cari, CE no dia quatro de julho de mil nove-
centos e setenta e um (04/07/1971), residente e domiciliada Rua Sumaca, 06, casa 02, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Lourenço da Silva e de Luzia Lourenço de Sales.

MARÇAL CASUSA DE MEDEIROS JÚNIOR, estado civil divorciado, profissão portei-
ro, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia 
vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e um (23/10/1981), residente e 
domiciliado Avenida Campanella, 1053, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Marçal Casusa de Medeiros e de Edna da Silva Medeiros. ANDREIA PEREIRA AN-
DRADE, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/141.FLS.234V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
abril de mil novecentos e noventa e um (17/04/1991), residente e domiciliada Avenida 
Campanella, 1053, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João do Nascimento 
Andrade e de Iracy Rosa Pereira Andrade.

CLAUDINOR DE SOUZA SALLES, estado civil viúvo, profissão marceneiro, nascido 
em Manacaz, Estado da Bahia, Manacaz, BA no dia onze de janeiro de mil novecentos 
e trinta e nove (11/01/1939), residente e domiciliado Rua João Justino Leite, 166, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Souza Salles e de Olidia de Lima Salles. INÊS 
MENDES, estado civil divorciada, profissão costureira, nascida em Ourinhos, neste Es-
tado, Ourinhos, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e quarenta e cinco 
(01/08/1945), residente e domiciliada Rua João Justino Leite, 166, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Mendes e de Analia Izabel de Almeida.

PAULO RODRIGO SENE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nas-
cido neste Distrito, São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta 
e um (11/09/1981), residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1615, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Angela Maria Sene dos Santos. JENIFFER FREIRE FER-
REIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/185.FLS.
231-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e 
três (07/07/1993), residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 1615, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Claudelino Lucio Ferreira e de Euza Gomes Freire Ferreira.

DANIEL MARIO NIES TRONCHUL, estado civil solteiro, profissão ajudante de mecâni-
co, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.267-ALTO DA MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (04/09/1986), 
residente e domiciliado Rua Lagoa Tai Grande, 602, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Carlos Tronchul e de Rosemari Nies Tronchul. SANDRA ALVES VIANA, estado 
civil divorciada, profissão professora de educação infantil, nascida em São Paulo - Capi-
tal, São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (11/01/1981), 
residente e domiciliada Rua Jetaíba, 46, Jardim São Martinho, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Carlito Pereira Viana e de Maria das Dores Pereira Viana.

RICARDO FERNANDO PONGELUPI, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (14/11/1985), residente e domiciliado 
Rua Mariano Moro, 440, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alberto 
Pongelupi e de Amabile de Moraes. DÉBORA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA, estado 
civil divorciada, profissão professora, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de agosto de mil novecentos e setenta (28/08/1970), residente e domiciliada Rua 
Mariano Moro, 644, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Levi Alves de 
Almeida e de Valdete Aparecida Ferreira de Almeida.

GABRIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrati-
vo, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/115.FLS.012-SÃO CAETA-
NO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos 
e noventa e cinco (16/05/1995), residente e domiciliado Rua João Alves de Sena, 197, 
Jardim Bandeirante, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Laurencio Barbosa 
e de Ilza Lima de Oliveira Barbosa. BIANCA BATISTA RIBEIRO, estado civil solteira, 
profissão pedagoga, nascida neste Distrito (CN:LV.A/229.FLS.267-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e cinco (31/07/1995), 
residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 305, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cicero Ribeiro e de Rosalina Batista Ribeiro.

RAFAEL DE SOUSA ALVES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/198.FLS.255-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil 
novecentos e noventa e quatro (08/03/1994), residente e domiciliado Rua Padre Francis-
co Tanho, 51, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Jose 
Alves e de Luciana de Sousa Alves. KAROLINE ARAUJO ROMERO SANCHES, estado 
civil divorciada, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e dois (29/05/1992), residente e 
domiciliada Rua Padre Francisco Tanho, 51, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sergio Romero Sanches e de Anair Araujo de Souza Sanches.

VINÍCIUS DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão agente de serviços de 
operação, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/119.FLS.069-GUAIANA-
SES/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/08/1994), residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 339, torre 
01, apartamento 44, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jorge Luis Pereira Junior e de Aleksandra de Oliveira Reis Silva. GIOVANNA 
CRISTINE SOUSA SILVA, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/084.FLS.183-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e três (01/05/1993), residente e domi-
ciliada Avenida Doutor Guilherme de Abreu Sodré, 1414, bloco B, apartamento 44, Vila 
Hortência, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edmilson Leoncio da Silva e de Clélia 
Aparecida de Sousa Silva.

DAVISSON SILVA BERALDO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de escritório, nas-
cido no Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/13.FLS.33V-BRÁS/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e um (31/05/1991), residente e 
domiciliado Rua Rio Tefé, 26, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Carlos Beraldo e de Edna Aparecida da Silva Beraldo. CAMILA DAVID SOUZA 
ALMONDES, estado civil solteira, profissão assistente de recursos humanos, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/237.FLS.200V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (19/10/1995), residente e domiciliada 
Rua dos Maoris, 86, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Souza Almondes Filho e de Simone David Madeira.

RAIMUNDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão consultor 
sap, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/094.FLS.039 ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (21/10/1985), 
residente e domiciliado Rua Coatá, 89, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Rodrigues de Melo e de Maria Zelia Feitosa de 
Melo. MIRIANE DO NASCIMENTO CATALDI, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.274-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e 
um (19/09/1991), residente e domiciliada Rua Teiú, 119, B, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Aparecido Cataldi e de Maria 
Luiza do Nascimento Cataldi.

JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/06.FLS.109 JEREMOABO/BA), Jere-
moabo, BA no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e um (04/11/1981), 
residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 287, casa 30, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco de Almeida e de Maria de 
Lourdes dos Santos Almeida. JAQUELINE CARVALHO SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/16.FLS.192 JERE-
MOABO/BA), Jeremoabo, BA no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e três (16/01/1993), residente e domiciliada Rua Machado Nunes, 287, casa 30, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerciner de Carvalho 
Santos e de Cláudice Maria de Carvalho Santos.

GUIDO GREGORIO MARQUES, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em Pindamonhangaba, neste Estado (CN:LV.A/081.FLS.215 PINDAMONHANGABA/
SP), Pindamonhangaba, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e quarenta e 
seis (30/12/1946), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 467, A, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Marques e de Alice Gregorio 
Marques. MARIA FERREIRA DE MATOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/27.FLS.100-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia 
onze de agosto de mil novecentos e sessenta e três (11/08/1963), residente e domicilia-
da Rua São Félix do Piauí, 467, A, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alvino Ferreira de Matos e de Maria Matos dos Santos.

MARLON DA SILVA CORRÊA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/118.FLS.194-2º SUBDISTRITO DE SANTO AN-
DRÉ/SP), Santo André, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (15/09/1995), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 
86, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Pinter Corrêa e de 
Sheila da Silva Corrêa. JOYCE CARLA DA SILVA, estado civil solteira, profissão ban-
cária, nascida no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/258.FLS.054 LIBER-
DADE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e 
oito (05/11/1998), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 86, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Silva Santos e de 
Suelane Maria Noberto da Silva.

TIRLEI FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão montador de móveis, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/151.FLS.128V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia de-
zessete de outubro de mil novecentos e noventa e um (17/10/1991), residente e domici-
liado Rua Oito de Dezembro, 21, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Pedro Ferreira de Lima e de Ginalva de Oliveira. MARCELLI DA CRUZ LIMA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em Santo Amaro, nesta Capital 
(CN:LV.A/102.FLS.170V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e noventa e três (24/09/1993), residente e domiciliada Es-
trada Saturnino Pereira, 252, Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Marcelo Silva de Lima e de Rosana da Cruz Lima.

EVANDO CARVALHO RABÊLO, estado civil solteiro, profissão lavrador, nascido em 
Lago da Pedra, Estado do Maranhão (CN:LV.A/057.FLS.262-2º OFÍCIO DE LAGO DA 
PEDRA/MA), Lago da Pedra, MA no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e um (17/10/1981), residente e domiciliado Rua Marim, 200, bloco 4, apartamento 
53-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abilio Rabêlo Filho e de Rosilda 
de Carvalho Rabêlo. SANDRA FERREIRA DA COSTA, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Lago da Pedra, Estado do Maranhão (CN:LV.A/071.
FLS.173-2º OFÍCIO DE LAGO DA PEDRA/MA), Lago da Pedra, MA no dia oito de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e sete (08/01/1987), residente e domiciliada Rua Marim, 
200, bloco 4, apartamento 53-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de 
Jesus e de Maria Ferreira da Costa.

PAULO RICARDO DO NASCIMENTO DE PAULA, estado civil solteiro, profissão ana-
lista de infraestrutura, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/112.
FLS.54-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia oito de novembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (08/11/1994), residente e domiciliado Avenida 
dos Pedrosos, 467, Parque Bristol, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Márcio Dias 
de Paula e de Vilma Santos do Nascimento. JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão analista de sistemas, nascida no Subdistrito Pari, nesta 
Capital (CN:LV.A/46.FLS.23-PARI/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil 
novecentos e noventa e três (19/04/1993), residente e domiciliada Rua Lagoa Tai Gran-
de, 478, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto dos Santos e de Odete 
do Carmo Pereira.

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

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

O pretendente: GLAUCO GALOTI DE GODOY, estado civil divorciado, profissão admi-
nistrador de empresas, nascido nesta Capital, Mooca, SP, Reg. neste Subdistrito, no dia 
16/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Claudio 
Galoti de Godoy e de Elisabete Conceição Siqueira Galoti de Godoy. A pretendente: 
MARIANA GALVANI SOLANO, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em 
Laranjeiras do Sul, SP, no dia 27/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Wagner Solano e de Dora Marta Galvani Solano.

O pretendente: MARCUS VINICIUS IBANEZ BORGES, estado civil divorciado, profissão 
advogado, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 31/08/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Liberato Borges e de Silvia Ibanez 
Borges. A pretendente: PATRÍCIA DE ARAUJO FARIA, estado civil divorciada, profissão 
advogada, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 06/07/1969, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Nelson de Araujo Faria e de Lucia Maria de Faria.

O pretendente: DOUGLAS REINALDO TORRESILHA, estado civil solteiro, profissão 
analista de treinamento e desenvolvimento, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 05/12/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João 
Reinaldo Torresilha e de Míriam Roberta das Dores Torresilha. A pretendente: LORRAINE 
DE SOUZA VIEIRA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, Vila 
Mariana, SP, no dia 14/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Natanael Vieira e de Marta de Souza Vieira.

O pretendente: MARCOS PAULO FERNANDES BERTOL, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 04/03/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alfredo Bertol 
e de Sandra Regina Fernandes Bertol. A pretendente: ISABELA PERES CORDEIRO 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão supervisora administrativa, nascida 
nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 23/08/1991, residente e domiciliada no Sítio da 
Figueira, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Moreira do Nascimento e de Cilene Aparecida 
Peres do Nascimento. Obs.: Edital de Proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil 
proximo do endereço da contraente.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: JOSÉ KI WON KIM, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 
(04/08/1986), profissao estudante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Yong Chul Kim e de Jung Sook Lee. A pretendente: 
CLAUDIA KIM, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (11/12/1990), profissão 
pedagoga, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Rui Sik Kim e de Kyung Sook Lim Kim.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171
netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 9

Como a tecnologia 
pode apoiar o setor 

de varejo?

A grande incerteza 
sobre o impacto da 
pandemia no consumo 
afetou diretamente o 
setor de varejo

O ano de 2021 chegou 
com o sentimento de 
esperança para o que 

está por vir. A expectativa do 
segmento no país aumenta 
quando dados, apresenta-
dos pelo IBGE, reforçam o 
crescimento do mercado 
no final de 2020. Segundo o 
órgão, as vendas varejistas 
cresceram cerca de 0,9% 
em outubro comparado com 
setembro, sendo essa a sexta 
taxa positiva seguida. 

Apesar de se mostrar 
promissor, o êxito não é 
garantido e a necessidade 
de se colocar mais presente 
no mercado torna a tecnolo-
gia a principal aliada neste 
momento. Nesse contexto, 
a ajuda digital entra para 
otimizar processos, melho-
rar performance e trazer 
rapidez nas transações, 
com o objetivo de preparar 
as empresas para o futuro 
ganho em escala. 

Uma pesquisa realizada 
pela Mastercard e Americas 
Market Intelligence (AMI) 
apontou que a venda online 
aumentou cerca de 49% na 
América Latina após o início 
da pandemia do novo Coro-
navírus. O estudo revela que 
as interações diárias com o 
mundo digital serão ainda 
mais comuns neste ano. 
Entre as atividades mencio-
nadas estão: pagar contas, 
pedir comida e solicitar man-
timentos de supermercado. 

Além das transformações 
físicas, os empreendedores 
terão que lidar com as mu-
danças comportamentais 
dos consumidores, já que 
estes estão em busca de 
menos atrito na hora da 
compra. O maior desafio 
é aliar os movimentos do 
mercado com o aumento de 
suas margens. Aplicativos de 
celular, inteligência de dados 
e novas formas de consumo 
são recursos tecnológicos 
que podem e devem ser apli-

cados no dia a dia do varejo. 
Para garantir vantagem 

competitiva frente aos con-
correntes, o setor de varejo 
pode ir à procura de novas 
formas de ofertas de serviço 
no âmbito digital. Existem 
diversas maneiras de fazer 
com que essa mudança seja 
feita. Cloud continua sendo 
uma ótima alternativa, uma 
vez que traz melhora signi-
ficativa em aspectos estraté-
gicos como governança dos 
dados, aumento dos índices 
de segurança, garantia de 
disponibilidade e performan-
ce, e acompanhamento de 
novas formas de consumo. 

O uso da nuvem contribui 
para que as empresas não 
parem e se atualizem dentro 
de um mercado que ainda 
possui processos que, muitas 
vezes, ainda são antiquados. 

Dessa forma, os impactos 
da pandemia e as mudan-
ças no segmento do varejo, 
aceleraram a digitalização 
de processos nas empresas, 
fazendo com que a jornada 
para nuvem fosse imprescin-
dível para que sobrevivesse 
durante o período. 

Para uma migração asser-
tiva, é necessário analisar 
pontos cruciais como co-
nectividade, periféricos, de-
sempenho, atualização das 
aplicações, modelo de acesso 
dos usuários, segurança, 
entre outros. O projeto pode 
levar de uma semana a três 
meses, dependendo de seu 
tamanho e criticidade. 

Contar com ajuda profis-
sional e especializada faz 
a diferença para que todas 
as etapas sejam realizadas 
com segurança e eficiência, 
visando a redução de custos 
e aumento de performance. 
Manter-se adequado ao 
mercado é um desafio para 
todos, especialmente no se-
tor de varejo. Dessa forma, 
é essencial olhar além do co-
mum para garantir que haja 
um melhor aproveitamento 
dos recursos para otimizar 
os resultados. 

(*) - É Diretor de Vendas da Sky.
One, startup especializada no 

desenvolvimento de plataformas que 
automatizam e facilitam o uso da 

computação em nuvem.

Bruno Custodio (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: CARLOS RAFAEL SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar administratrivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Mendes dos Santos e de Maria 
Inez Soares. A pretendente: ALICE CHAGAS ESTEVAM, estado civil solteira, profissão 
jovem aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/2000), residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Estevam e de Marta Bezerra das 
Chagas Estevam.

O pretendente: ERICK PEREIRA GOMES, estado civil divorciado, profissão gerente de 
crédito, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Ferreira Gomes e de Alduisa Pereira 
Gomes. A pretendente: DAYNA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Peres de Oliveira e de Maria 
Deuselina da Silva Oliveira.

O pretendente: WILLIAN LEOBINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fiscal, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1995), residente e domiciliado no Jardim Santo 
Antônio, São Paulo, SP, filho de Wladimir Leobino da Silva e de Vera Lucia Cordeiro da 
Silva. A pretendente: VALÉRIA ANTUNES DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (22/05/1997), residente e domiciliada no Jardim Santo 
Antônio, São Paulo, SP, filha de Adair José Dias e de Maria do Carmo Antunes Bezerra.

O pretendente: LEONARDO BITENCOURTH DANIEL, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1999), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ocimar Bitencourth Daniel e de Sueli de 
Oliveira Bitencourth Daniel. A pretendente: ANA KARLA GARCIA GONZAGA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(11/11/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Claudio 
Gonzaga da Silva e de Cicera Garcia Gonzaga da Silva.

O pretendente: RODRIGO ALEXANDRE SASSI, estado civil divorciado, profissão micro-
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Isaltino Sassi e de Mariza Alexandre Sassi. A pretendente: 
DENISE DA SILVA ION, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Suzano, 
SP, no dia (11/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Osvaldo da Silva Ion e de Neuma Juventino da Silva Ion.

O pretendente: JAN CARLOS CATOIA, estado civil divorciado, profissão gerente, nascido 
em Cotia, SP, no dia (11/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Miguel Catoia e de Maria Ferreira dos Santos Catoia. A pretendente: MAYARA 
VENEZIA PORTELA, estado civil solteira, profissão gerente, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (08/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edmundo Morais Portela e de Rita Conceição Rios Venezia Portela.

O pretendente: WATILAS SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Antonio da Silva e de Maria de Jesus de Sousa 
Mesquita. A pretendente: ELLEN CRISTINI DOS SANTOS BENTO, estado civil solteira, 
profissão operador de telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(29/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Bento 
e de Maria Lenilda dos Santos Bento.

O pretendente: GABRIEL ELLER MARIA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (30/03/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Alexandre da Silva Maria e de Audre Eller. A pretendente: MARILIA MIRANDA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (22/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Abilio Jose 
de Oliveira e de Marlene Rosa Miranda de Oliveira.

O pretendente: ADEGLESON FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão agente de escolta, nascido em Maceió, AL, no dia (25/03/1980), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adeilson Barbosa dos Santos e de 
Sonia Monteiro dos Santos. A pretendente: ANA CLAUDIA VELOSO DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carneiro da Silva 
e de Edineide Veloso da Silva.

O pretendente: THIAGO IGOR SALES DA COSTA, estado civil divorciado, profissão 
cobrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Agivaldo Manoel da Costa e de Zilda Sales Cos-
ta. A pretendente: TATIANE DE SOUSA SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
contadora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (22/02/1978), residente e domiciliada 
no Jardim Santa Helena, Poá, SP, filha de Acelino Antonio dos Santos e de Maria 
Sousa dos Santos.

O pretendente: FELIPE SALES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em Suzano, SP, no dia (25/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan de Oliveira e de Elisangela Gomes de Sales. 
A pretendente: BEATRIZ SANTOS QUEIROZ, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexsandro de Souza Nogueira Queiroz e de Fabiana Aparecida 
Milanez dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO PAULO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos da Silva e de Marlí Paula da 
Silva. A pretendente: ARIANE APARECIDA SOARES, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdenice Aparecida Soares.

O pretendente: DENIS PEREIRA DOS SANTOS NUNES, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gessivaldo dos Santos Nunes e de 
Ana Maria Pereira dos Santos. A pretendente: ADRIELE VITORIA DE JESUS SANTOS 
GONÇALVES RIBEIRO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (29/07/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adriano Gonçalves Ribeiro e de Ester de Jesus Santos.

O pretendente: THIAGO CAVALCANTI BITENCOURTT, estado civil solteiro, profis-
são ajudante de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bitencourtt e de Maria 
Elena Cavalcanti Bitencourtt. A pretendente: ELISANGELA DOS SANTOS WES-
TEFELDER, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, no dia (17/04/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Carlos Westefelder e de Elisama dos Santos Westefelder.

O pretendente: JOSÉ ANDERSON AGRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Bodocó, PE, no dia (20/02/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Demontiê Vieira da Silva e de Valdelice Agra. 
A pretendente: LETICIA RAMALHO DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/2003), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Laercio Ramalho da Silva e de Eunice da Silva.

O pretendente: DIEGO MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão fiscal, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Washington Pereira dos Santos e de Julita Miranda dos Santos. A 
pretendente: JENIFER SABRINA MACIEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Fortaleza, CE, no dia (07/05/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alexsanro Morais de Sousa e de Rosangela 
Maria Macieira Verissimo.

O pretendente: MICHAEL PATRICK DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de loja, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (10/06/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Isabel Aparecida dos Santos. A pretendente: THAÍS 
SILVA DA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (20/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir 
Lima da Costa e de Andreia da Silva Santos.

O pretendente: VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão corta-
dor, nascido em Inhapi, AL, no dia (16/08/1961), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Cicero dos Santos e de Maria Gomes dos Santos. A pretendente: 
MARINALVA CÉLIA DE LIMA BARBOSA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Escada, PE, no dia (20/05/1960), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Severino de Lima e de Severina Maria de Lima.

O pretendente: VALTER GOMES, estado civil solteiro, profissão aposentado - gari, 
nascido em Barra Mansa, RJ, no dia (08/12/1959), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Basilio Gomes e de Efigenia Antonia Gomes. A pretendente: 
MARIA ILSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Solonópole, 
CE, no dia (23/01/1955), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Antonio de Oliveira e de Maria Onorinda da Conceição.

O pretendente: ALLAN SANTOS DINIS, estado civil solteiro, profissão assistente de 
marketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jozué Lucena Dinis e de Nair dos Santos. A pretendente: 
EDICLERIA COSTA LIAL, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia (04/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nivaldo de Oliveira Lial e de Edivania Costa Lial.

O pretendente: WELLINGTON LUIS DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1993), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Eliete do Espirito Santo. A pretendente: HELEN SABINO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(26/09/1996), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Edimilson 
Pereira dos Santos e de Solange Sabino dos Santos.

O pretendente: RODOLFO WILLIAN CIFUENTE, estado civil solteiro, profissão 
analista de integração, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Cifuente e de Sebastiana 
Rodrigues da Silva. A pretendente: ARIANA ALVES PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão psicóloga, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira Neto e de Maria 
Lucia Pereira.

O pretendente: THALES DA SILVA MAGALHÃES, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Itapipoca, CE, no dia (07/05/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Helio Teixeira Magalhães e de Nivia Maria Barbosa da Silva. 
A pretendente: DEISE ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auditora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Orlando Macedo dos Santos e de Maria do Carmo Caetano Rocha.

O pretendente: ADRIANO MELONE DE AGUIAR, estado civil viúvo, profissão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1979), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Donisete Ribeiro de Aguiar e de Isabel Melone de Aguiar. A 
pretendente: ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
empresária, nascida em Codo, MA, no dia (30/07/1974), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Sebastiana Pereira da Silva.

O pretendente: RAYR ROALD ALVES DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Santo André, Santo André, SP, no dia (17/05/1975), residente 
e domiciliado neste ditrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Alves de Souza e de Maria de 
Lourdes Alves de Souza. A pretendente: LILIAN DE BRITO, estado civil divorciada, 
profissão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1970), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lazaro Valeriano de Brito 
e de Nady Martinez de Brito.

O pretendente: LUCAS BARBOSA SILVA, estado civil solteiro, profissão desenvolvedor 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro de Castro Silva e de Guiomar Rosalina Barboza 
Silva. A pretendente: KAREN MORAES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Moraes dos Santos e de Ana Maria Valdevino dos Santos.

O pretendente: FÁBIO CARLOS BATISTA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jeronimo Carlos Batista e de Severina Francisca Batista. A pretendente: 
FABIANA JOSE DE MELO, estado civil solteira, profissão agente de correios, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastião José de Melo e de Teresinha de Jesus Melo.

O pretendente: FERNANDO BRUNO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista 
de importação, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson de Souza e de Lucimara Rosa de Souza. A 
pretendente: CAMILA MESQUITA DE FARIAS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
RH, nascida em Santa Maria da Boa Vista, PE, no dia (25/04/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arlete Silene Mesquita de Farias.

O pretendente: GUSTAVO LEMOS PELEGRIN, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Gobetti Pelegrin e de Josefa Rita Lemos Pelegrin. 
A pretendente: LUCILENE BELARMINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão mani-
cure, nascida em Penedo, AL, no dia (01/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Francisco da Silva Filho e de Josilene da Silva Belarmino.

O pretendente: JOÃO FERREIRA NUNES, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Mauriti, CE, no dia (23/06/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Dorgival Ferreira Nunes e de Maria do Socorro Ferreira. A pretendente: 
ELYRIA CIBAS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de cobrança, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (29/08/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Anselmo Cibas e de Josefa Noelia Lemos Cibas.

O pretendente: JOÃO CARLOS RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1958), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Rodrigues e de Idaliria de Oliveira Rodrigues. 
A pretendente: MARIA CRISTINA DE JESUS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Poá, SP, no dia (04/09/1970), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Sidonice Maria de Jesus.

O pretendente: ALEXSANDRO ALVARES, estado civil solteiro, profissão técnico mecâ-
nico, nascido em Arujá, SP, no dia (16/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sergio Henrique Alvares e de Marta Maria Alvares. A pretendente: 
NATALIA DE ALBUQUERQUE SAMPAIO, estado civil solteira, profissão redatora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudio Nascimento Sampaio e de Angela Braga de Albuquerque.

O pretendente: JOÃO RAPHAEL ALVES VENEZIA, estado civil solteiro, profissão assis-
tente social, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Rios Venezia e de Ana Alves Nunes. A pretendente: 
BIANCA DOS SANTOS BRITO, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexsandro da Purificação Brito e de Miriam Lemos dos Santos.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS BOTARO, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido em Mogi-Guaçu, SP, no dia (21/02/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jarlem Soares Botaro e de Neide Maria dos Santos Botaro. A 
pretendente: LETICIA SILVA DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/05/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Roberto Lucio de Andrade e de Cristiane da Silva.

O pretendente: ADENILSON PAULINO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (23/03/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Antonio Paulino e de Renil Pacheco Paulino. A pretendente: JOSIANE 
MARIA BARROS, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida em Gameleira, 
PE, no dia (04/02/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Henrique Barros Junior.

O pretendente: PAULO CARLOS GALDINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adilino Galdino da Silva e de Maria Luiza Garbuy da 
Silva. A pretendente: ANGELA ROSA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
cozinheira, nascida em Saude, BA, no dia (30/09/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio dos Santos e de Oscarlina Rosa dos Santos.

O pretendente: ENEAS SOUZA CALDEIRA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
nascido em Lençois, BA, no dia (19/05/1955), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Eneas Caldeira de Araujo e de Odete Souza Araujo. A pretendente: 
APARECIDA MARIA LUCIANO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/07/1959), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Levino Luciano e de Maria Madalena Gonçalves da Silva.

O pretendente: FERNANDO MALTAURO MARCONDES DIAS, estado civil solteiro, 
profissão médico veterinário, nascido em Jundiaí, SP, no dia (26/07/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Marcondes Dias e de Celia 
Maltauro Marcondes Dias. A pretendente: THAINÁ MACHADO SOUEID, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Omar Hussein Soueid e de Rute 
Machado Soueid.

O pretendente: EDIMAR DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, 
nascido em Bauru, SP, no dia (18/04/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João de Oliveira e de Elza Caetano de Souza. A pretendente: FER-
NANDA REGINA RAMOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, no dia (08/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Anderson Soares Ramos e de Sandra Regina das Neves.

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE ROMUALDO DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1997), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Amaury Paulo dos Santos 
e de Claudia Valeria Romualdo. A pretendente: REGIANE VALE DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão esteticista, nascida em Mombaça, CE, no dia (26/06/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedrosa Pereira da 
Silva e de Luísa Vale da Silva.

O pretendente: NATAN MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/2002), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alessandro Monteiro da Silva e de Catia dos 
Santos Silva. A pretendente: JENNIFER BATISTA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão policial militar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Valter da Silva e de Maria 
Batista Campos Silva.

O pretendente: CÉSAR DEODATO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Lázaro de Souza e Silva e de Maria Cícera Deodato. A pretendente: 
ANA CAROLINE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar visual mer-
chandising, nascida em Teotônio Vilela, AL, no dia (19/09/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Helino Antônio da Silva e de Maria de Fátima Santos.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz Martins e de Irene Nogueira da Silva Martins. A 
pretendente: TAIS BARROS LIMA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ademir Pereira Lima e de Rosa Celia Rodrigues Barros.

O pretendente: DARCI JOSÉ AMARAL, estado civil viúvo, profissão marceneiro, nascido 
em Loanda, PR, no dia (25/03/1956), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Abilio José Amaral e de Maria José da Silva. A pretendente: MARIA DE 
LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Chã Preta, AL, no dia (23/05/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Medeiros Filho e de Josefa Fausto de Medeiros.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ROBSON DOS SANTOS BALBINO, de nacionalidade brasileira, profissão 
executivo comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/08/1990), 
residente e domiciliado na Cidade Satelite, São Paulo - SP, filho de Isaias de Jesus Balbino 
e de Marlene Pereira dos Santos Balbino. A pretendente: ELLEN PRISCILA MARQUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de expansão, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (20/08/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jacó Edson Pereira da Silva e de Valdirene da Silva Marques.

O pretendente: SIDNEY ROBERTO GRANIERI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/01/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Sidney Roberto Granieri 
e de Joana Maria Luiz Granieri. A pretendente: VALDINEZ MEDEIROS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão confeiteira, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (17/10/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Valfrido de Medeiros Silva e de Maria da Penha do Nascimento Silva.

O pretendente: LUCAS SAFIOTTI DO PRADO PESSA, de nacionalidade brasileira, 
profissão policial militar, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(09/10/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gonçalo 
Tadeu do Prado Pessa e de Marcia Flora Safiotti Do Prado Pessa. A pretendente: MA-
RIANA HERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão assistente jurídico I, estado 
civil divorciada, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (24/02/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Antônio Carlos Hernandes e de Ana 
Maria Ricardo Hernandes.

O pretendente: ALVARO MANUEL FONSECA PROENÇA TAVARES, de nacionalida-
de portuguesa, profissão aposentado, estado civil viúvo, nascido em Portugal, no dia 
(15/10/1948), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Proença Tavares e de Evangelina Carvalho da Fonseca. A pretendente: CLÁUDIA SAN-
TOS MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado civil divorciada, 
nascida em Viamão - RS, no dia (01/08/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antônio Machado e de Maria Carmen dos Santos.

O pretendente: WANDERSON MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
ajudante, estado civil solteiro, nascido em Colônia Leopoldina - AL, no dia (15/03/1995), 
residente e domiciliado em Mairiporã - SP, filho de Edvaldo Manoel da Silva e de Maria 
das Graças Paes. A pretendente: PABLINA CANUTO DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em Itamaraju - BA, 
no dia (01/03/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Aloisio Ribeiro de Souza e de Zelia Moreau Canuto Filha.

O pretendente: KEINY ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante 
geral, estado civil solteiro, nascido em São João do Meriti - RJ, no dia (11/07/1975), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Galdino da Silva e 
de Eugenia Cristina Alves da Silva. A pretendente: MARIA DE LOURDES GONÇALVES 
GALEGO NAVARRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil viúva, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (11/09/1952), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Gonçalves e de Saletti Ida Druziani Gonçalves.

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