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A indústria em si, possui diversos segmentos, como a do plástico, a 
farmacêutica, agro, automobilística, entre outras que tiveram diferen-
tes mudanças tecnológicas nesse período; É importante que se saiba, 
os fatores externos, como uma pandemia, não podem ser os únicos 
motivos para essa digitalização. Devem ser observadas ainda mais as 
questões de mercado. Nos últimos 10 anos, foi possível perceber a 
evolução tecnológica, e com uma rapidez jamais vista em qualquer 
momento da história mundial.   

A transformação digital na indústria e como 
isso pode mudar seu negócio

Quando é proposto discutir sobre o impacto da transformação 
digital e sua influência em relação às empresas nacionais, é muito 
fácil centralizar as atenções em companhias maiores, com grandes 
investimentos e uma presença massiva da tecnologia no ambiente 
de trabalho. Certamente, esse é um aspecto a ser considerado e que 
justifica o prestígio da inovação, no entanto, não se pode reduzir a 
amplitude do tema e excluir a participação de PMEs.  

O que é fato e o que é mito sobre a 
transformação digital para PMEs

Parece não ser por acaso que nossa taxa de câmbio seja uma das mais 
voláteis quando comparada a boa parte das moedas de outros países 
emergentes. Seguimos numa sinuca de bico sem solução fácil para o 
crescente déficit fiscal e para o aumento da relação dívida/PIB; nossos 
políticos teimam em governar de maneira extremamente fisiológica e 
populista; seguimos longe do nosso crescimento potencial; boa parte 
da população segue dependente de algum tipo subsídio público; e o 
ambiente político-econômico segue muito desfavorável para o inves-
timento privado e para a classe empresarial.  

Não existe o melhor momento para 
comprar dólar

Foto de Markus Spiske no Pexels

Negócios em Pauta

A essência BMW a céu aberto
A BMW do Brasil, como parte de seu compromisso em lançar mais de 

20 carros no país este ano, acaba de anunciar a chegada de um de seus 
modelos mais esperados: o conversível 430i Cabrio M Sport. Com preço 
sugerido de R$ 460.950,00, o veículo vem equipado com mais tecnologia, 
conveniência e conforto e se destaca por seu moderno design, tanto na parte 
interior quanto exterior, oferecendo liberdade à céu aberto e experiência 
exclusiva. A capota retrátil de lona pode ser aberta em até 10 segundos com 
o carro em velocidade máxima de até 50km/h. As melhorias tecnológicas 
possibilitaram ainda mais conforto acústico e redução de peso - deixando 
o centro de gravidade do carro mais baixo e a estética como a dos clássicos 
conversíveis. Produzido na fábrica do BMW Group em Regensburg, na 
Alemanha, o imponente 430i Cabrio M Sport traz o que há de melhor em 
termos de esportividade com motor 2.0l de quatro cilindros com 258cv de 
potência, entre 5.000rpm e 6.500rpm, 400Nm de torque, entre 1.550rpm e 
4.400rpm, e aceleração de 0 a 100km em apenas 6,2 segundos (www.bmw.
com.br)..    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Pinterest/reprodução

News@TI

Gestão de pessoas online é tema 
de webinar da LG lugar de gente

@Alguns dos desafios impostos pelo distanciamento social, como 
encontrar talentos a distância, realizar onboarding efetivo ou manter 

líderes próximos às equipes, serão temas debatidos por Rogério Davi, 
Diretor de Sucesso do Cliente da LG lugar de gente, e Fernando Bueno, 
CEO da ÚnicoRH, em webinar gratuito que acontece nessa sexta-feira 
(23), às 16h. Com a pandemia, o teletrabalho foi o modelo mais viável 
para diversas empresas continuarem funcionando. Mas o trabalho remoto 
também trouxe muitos desafios para a área de RH. “O nosso objetivo é 
abordar novas reflexões, dúvidas e algumas inseguranças relacionadas 
à gestão de pessoas online ou híbrida. Queremos ajudar as companhias 
a encontrar as respostas para esses questionamentos”, diz Davi. A LG 
lugar de gente oferece diversos materiais gratuitos para profissionais de 
gestão de pessoas. Todos os arquivos podem ser acessados em: https://
www.lg.com.br/materiais.  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.lg.com.br/lps/gestao-de-pessoas-on-line/

O varejo como atividade de 
intermediação entre a produção 
e o consumo sempre existirá. 

A tendência é que o setor demande 
mais inteligência, rapidez e profissio-

nalismo. Tempos difíceis, com grandes 
incertezas econômicas, fazem com que os 
padrões sociais preestabelecidos se trans-
formem em uma rapidez descontrolada. 
Esse processo abre  oportunidades para 
novas ideias, novos comportamentos, e  
impactam diretamente o hábito do con-
sumo. Veja sete tendências para o varejo 
no período  pós-Covid-19:

Ferramentas digitais - Uma pesquisa 
realizada pelo Sebrae aponta que, em 2020, 
houve um aumento de mais de 80% no  uso 
do WhatsApp como meio de venda. A tec-
nologia fez do escambo um grande celeiro 
de ferramentas. Nas vendas, a tecnologia 
pode ser usada para tomada de decisão, 
para divulgação de produtos, para coletar 
dados de consumo e para gerar novas 
formas de vender. 

Encontre o perfil do cliente - Achar 
o tipo ideal de consumidor ficou mais 
fácil e barato. Com acesso detalhado 
aos dados de compra, localização e de 
mídia social, a possibilidade de ser mais 
assertivo nas vendas é maior. Com as 
restrições econômicas esses dados são 
essenciais para a sobrevivência do pe-
queno negócio.

Segmente - Segmentar o pequeno ne-
gócio é a chave do varejo no pós-Covid-19. 
Entender o consumo geográfico, demo-
gráfico, e comportamental passam a ter a 
mesma importância que estoque, limpeza 
e capital de giro. Quase todas as mídias 
sociais têm alguma forma de análise de 
tráfego e os grandes players, como o Google 
e HSM Experience, concorrem em cursos 
do Sebrae.

7 tendências para o pequeno varejo 
no pós-Covid-19
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BENEFíCIOs, OPORTuNIDADEs E 
BARREIRAs NA IMPLANTAçãO DO 5G

    Leia na página 6

DEsENvOLvIMENTO

Facilitar a compra - No varejo, os 
meios de pagamento devem ter pouco 
atrito. O Pix e o QRCode cabem em qual-
quer tamanho de negócio. A oferta pro-
ativa demanda conhecer o cliente, e isso 
é importante. Por exemplo, acrescentar 
biscoitos para pet ou barras de cereal para 
um nicho de consumo estimula a compra 
por impulso.  Facilitar o ato de compra é 
a nova ideia. 

Levar e pagar depois faz da compra mais 
afetiva e impulsiva - basta uma análise 
de crédito e meios de pagamentos ágeis. 
Receber pedidos pelo WhatsApp e paga-
mentos pelos smartphones ou cartões com 
tecnologia por aproximação será cada vez 
mais habitual.

Consumo local - Valorizar o consumidor 
local demanda menos estoque e menor 
logística de entrega. Focar em uma área 
territorial e nas pessoas dessa região é uma 
boa estratégia. Plataformas de reuniões, 
home office e o movimento “faça você 
mesmo” são irreversíveis. 

Novo espaço - A loja não é só um imó-
vel. A loja está em todo o lugar e, por isso, 
pode ser menor. O estabelecimento pode 
ter menos área de estoque, pode ser mera-
mente expositiva, coletiva e colaborativa. 
Recentemente, houve a divulgação que 
franqueadoras têm mudado seu modelo de 

negócio e diminuído em 30% o tamanho 
da loja física.

Anticonsumo e consumo crítico 
- Devemos entender que a pandemia au-
mentou o consumo crítico e fez com que 
o consumidor entendesse a essencialidade 
do consumo, o minimalismo e o anticonsu-
mo. O pequeno negócio no pós-Covid-19 
terá que informar aos fornecedores, suas 
práticas éticas, descartes de materiais, e 
o que fará com as informações. 

O pequeno negócio tem que agregar à ven-
da o seu propósito. Pesquisa realizada pelo 
Instituto de Inteligência de Mercado, aponta 
que 55% dos consumidores dizem que irão 
priorizar marcas e produtos sustentáveis.

Não podemos esquecer que o varejo 
sempre foi um setor tecnológico. Desde o 
uso da calculadora até o mapeamento de 
comportamento do consumidor. 

Mas, neste momento, enquanto o peque-
no empresário habituava-se ao consumidor 
4.0 - que opina, indica e interage direta-
mente com a marca e o físico e virtual, a 
pandemia mudou a velocidade das coisas 
e esse é nosso novo desafio: mudar rapi-
damente nosso jeito de fazer comércio.

 
(Fonte: Alexandre Coelho Damasio é presidente da 

CDL São Caetano do Sul e advogado).

Consumo das Famílias volta a cair
O indicador de Intenção de Consumo 

das Famílias alcançou o patamar de 70,7 
pontos em abril, o menor nível desde 
novembro de 2020, quando atingiu 69,8 
pontos. A série apresentou queda mensal 
de 2,5%, ante recuperação pontual no 
mês anterior. O resultado foi divulgado 
ontem (20) pela CNC, que destacou que 
foi o pior mês de abril da série histórica. 
Também aumentou entre os pesquisados 
a proporção dos que acreditam que 
comprar a prazo está mais difícil: 41,7%, 
o maior percentual desde novembro de 
2020, quando foi de 42,2% (ABr)

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/lista-de-beneficios-oportunidades-e-barreiras-na-implantacao-do-5g/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/como-nao-cair-nas-fraudes-do-sistema-de-transferencias-pix/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/teste-de-usabilidade-sera-que-funciona-para-minha-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nao-existe-o-melhor-momento-para-comprar-dolar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-e-fato-e-o-que-e-mito-sobre-a-transformacao-digital-para-pmes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-transformacao-digital-na-industria-e-como-isso-pode-mudar-seu-negocio/
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OpiniãO
A criação de uma cultura 

educativa voltada aos 
dados

A figura dos dados 
é, sem dúvida, 
um dos grandes 
exemplos de como 
a transformação 
digital pode 
revolucionar 
a realidade 
operacional 
das empresas 
brasileiras. 

Com a utilização ana-
lítica de informa-
ções armazenadas 

internamente, o gestor, 
bem como suas equipes 
de profissionais, poderá 
apoiar suas decisões 
em referências seguras, 
sobre melhores métodos 
de trabalho, estratégias a 
serem traçadas, o próprio 
relacionamento com o 
cliente, entre outras ver-
tentes cotidianas. Trata-
-se de um estágio de efi-
ciência e produtividade a 
ser conquistado pelos que 
realizam essa transição 
para o digital.

No entanto, o caminho 
para atingir esse nível de 
aproveitamento extrema-
mente positivo requer 
medidas pontuais por 
parte dos líderes, que 
devem construir uma 
cultura organizacional ali-
nhada com a inclusão de 
todos quanto à presença 
tecnológica e a geração 
de insights. Não por acaso 
o conceito de educação 
de dados tem crescido 
no meio empresarial, ex-
pondo a urgência por uma 
capacitação abrangente e 
democrática.

Por que a educação de 
dados deve ser pauta na 
sua empresa? Quando 
se discute o avanço da 
tecnologia sobre as em-
presas, é muito fácil cair 
na digitalização como um 
fator único para que a 
inovação resolva todos os 
problemas apresentados 
pela companhia. Natural-
mente, esse pensamento 
acaba desmistificado na 
prática, especialmente 
se nos aprofundarmos 
no universo dos dados e 
como esses objetos ana-
líticos são valiosos.

O conceito de Business 
Intelligence (BI) traduz 
o potencial do uso inte-
ligente de informações e 
como essa movimentação 
pode impactar diver-
sas vertentes internas, 
atribuindo muito mais 
assertividade às medi-
das adotadas. Porém, 
é de suma importância 
compreender o papel das 
pessoas nesse cenário, 
afinal, não se trata de 
descartar o protagonismo 
dos colaboradores, pelo 
contrário, são eles os 
maiores responsáveis por 
interpretar os materiais 
extraídos e transformá-
-los em ações efetivas.

Com isso posto, o ques-
tionamento repousa nos 

artifícios de se capacitar 
profissionais pouco fa-
miliarizados com o tema. 
Existem práticas voltadas 
para treinamentos edu-
cativos e que vão além, 
tornando o processo de 
transformação digital 
inclusivo e acessível a 
todos. Isso nos leva ao 
próximo tópico. 

Atualmente, é quase 
unanimidade que exis-
te uma grande lacuna 
quanto à qualificação na 
área de leitura e interpre-
tação de informações. O 
método de Data Literacy 
surge com a proposta 
máxima de alfabetização 
de dados que, em outras 
palavras, significa ajudar 
o profissional a utilizar 
os dados disponibilizados 
com tranquilidade e con-
fiança de que está fazendo 
a coisa certa. 

Outra característica 
relevante dessa meto-
dologia inovadora é na 
dimensão dos benefícios 
que trazem à organiza-
ção, desde a capacitação 
individual do colaborador 
até a construção de uma 
cultura de alfabetização 
geral, em que todos terão 
a capacidade de inter-
pretar um dado, utilizar 
o gráfico correto para 
determinada informação, 
saber conceitos básicos 
como, por exemplo, mé-
dia móvel que tanto se fala 
hoje devido a pandemia, 
entre outros conceitos.

Para normalizar o Data 
Literacy no âmbito inter-
no, existem alternativas 
que funcionam como um 
programa educacional vi-
sando a participação das 
pessoas que lidam dia-
riamente com o fluxo de 
informações. O objetivo é 
preservar o protagonismo 
dos profissionais de modo 
que todos tenham acesso 
aos objetos analíticos. 

Com isso, a etapa de to-
mada de decisão, evento 
que precede qualquer 
tipo de iniciativa, de pe-
quena, média ou grande 
escala, terá todas as 
condições de funcionar 
adequadamente, reduzin-
do a chance de equívocos 
e fomentando atitudes 
próximas à realidade da 
empresa e também do 
mercado.

Volto a destacar o papel 
dos líderes para que a 
alfabetização dos dados 
seja uma ação primária 
dentro das empresas. Os 
benefícios desse movi-
mento são numerosos e 
colocam a devida impor-
tância no uso de informa-
ções estratégicas, sempre 
sob a premissa de que o 
profissional é peça-chave 
nesse processo.

 
(*) - Com mais de 19 anos 

de experiência executiva na 
estruturação, liderança e inovação 

das áreas Comerciais, Marketing, 
Canais, Parcerias, Modelos de 

Negócio e Desenvolvimento de 
Produtos, é CEO do Grupo Toccato.

Eduardo Nistal (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Cursos de pós-graduação a distância ganham 
mercado, com destaque para os da área de saúde

@O UniOpet está com inscrições abertas para 35 cursos de pós-
-graduação nas mais variadas áreas do conhecimento (saúde, 

direito, educação e negócio). Todos os cursos são no formato EAD 
e valorizam a autonomia do acadêmico, ou seja, o aluno consegue 
fazer tudo pela plataforma sem a necessidade de ir ao campus ou de 
assistir aula presencial. As aulas ficam disponíveis na plataforma e 
cada um pode assistir de acordo com o seu melhor horário. Os cursos 
têm duração média de 10 meses, com cargas horárias variadas. Mais 
informações no site https://www.posuniopet.com.br/ 

ISH Tecnologia abre filial com foco em 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste

@A ISH Tecnologia, empresa de capital 100% nacional, líder nos 
segmentos de cibersegurança, infraestrutura crítica e nuvens 

blindadas, abre uma nova filial com sede em Brasília (DF) e pontos de 
presença em Goiânia (GO), Recife (PE) e Fortaleza (CE). Com o nome de 
CONNE (Centro-Oeste, Norte e Nordeste), a nova ramificação da empresa 
busca aumentar sua presença nessas regiões do Brasil, além de oferecer 
soluções em tecnologia de dados e segurança digital nos negócios mais 
proeminentes dessa parte do Brasil. “Não buscamos apenas crescer nessa 
parte do país, como também consolidar nossos serviços especialmente 
nas áreas de agronegócio, financeiro, farmacêuticos, energia e educação”, 
afirma Vitor Costa, diretor da CONNE (https://ish.com.br/).

Low-code aumenta protagonismo da 
TI em prol dos negócios e da inovação
Para atender às exigências dos consumidores hiperconectados, organizações precisam adotar tecnologias de 
automação inteligente que atuem diretamente no core dos negócios

Rafael Lameirão (*)

O desenvolvimento em low-code 
é uma prática que existe há 
anos, mas somente nos últimos 

tempos passou a estar em evidência nas 
grandes empresas e em áreas comple-
xas de grande competitividade, como 
telecomunicações e finanças, setores 
em que o   investimento em software, 
automação inteligente e inovação con-
tínua são cruciais e mandatórios.  

Ao ser incorporado no contexto 
corporativo como um todo, o low-code 
traz benefícios claros como ganho em 
produtividade, diminuição de custos e 
agilidade no time to money. Mas nem 
sempre foi assim. Antigamente, era 
comumente utilizado apenas em apli-
cações departamentais com o intuito 
de organizar e simplificar o dia a dia 
das tarefas. 

Porém, com o passar do tempo e a 
mudança drástica de comportamento 
e exigência dos consumidores, cada 
vez mais conectados e em busca de 
experiências realmente omnichannel, 
as companhias passaram a buscar 
aprimoramento contínuo para atender 
a essas novas demandas dos clientes. 

Por este motivo, o low-code deixou 
de ser aplicado majoritariamente em 
aplicações desconectadas e departa-
mentais e vem sendo cada vez mais 
utilizado no core das companhias, atu-
ando como um dos pilares estratégicos 
quando o assunto é inovação e entregas 
cada vez melhores e mais rápidas. 

Além disso, com low-code a TI se 
torna mais moderna e eficiente, traba-
lhando estrategicamente para alavan-
car os negócios - e consequentemente 
as empresas estarão em linha com as 
tendências de mercado e as demandas 
dos consumidores finais, aumentando, 
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sere o low-code aconteceu por conta 
das evoluções pelas quais a tecnologia 
passou. Hoje, as aplicações low-code 
são sofisticadas, omnichannel podem 
ser integradas aos sistemas legados 
e a sistemas de terceiros. Os desen-
volvedores conseguem, inclusive, 
criar soluções complexas utilizando 
low-code. Com essa prática, as possi-
bilidades de inovação são infinitas, em 
linha com a busca pela simplificação 
de processos e a modernização de 
soluções, benefícios tão almejados 
pelas empresas. 

Em resumo, as companhias pautadas 
pela necessidade de inovação contínua 
perceberam que perderiam oportu-
nidades e espaço de mercado se não 
aderissem ao low-code. Obviamente, 
é impossível ter o roadmap de TI ba-
seado 100% em soluções low-code, 
mas é incontestável dizer que essa 
tecnologia traz benefícios e ganhos 
expressivos, influenciando no cresci-
mento dos negócios, na fidelização de 
clientes, na evolução do atendimento e 
na experiência omnichannel oferecida 
aos consumidores. 

Uma pesquisa da McKinsey consta-
tou que as organizações que investem 
em ferramentas estratégicas e fortes 
para colaboração, integração, desen-
volvimento, planejamento e entrega 
contínuos são 65% mais inovadoras 
do que as que não têm este tipo de 
ferramenta tecnológica. E se inovação 
é palavra de ordem entre as empresas 
que querem se manter relevantes 
para seus clientes, o low-code é, 
sem nenhuma dúvida, um caminho 
irreversível para a modernização do 
ecossistema de TI, em linha com o 
crescimento da rentabilidade e dos 
negócios como um todo.

(*) É Diretor de Vendas LatAm da Pegasystems.

Sempre que falo sobre automação ro-
bótica de processos, a principal dúvida 
que surge é: as pessoas perderão seus 
empregos? Mas, para as corporações que 
já aderiram ou estão começando a trilhar 
a automação de processos, a resposta já 
está clara e é: não.

O RPA – sigla para robotic process au-
tomation – ao automatizar processos e 
permitir que as atividades continuem sendo 
executadas nas empresas em meio ao caos 
que estamos vivenciando em decorrência da 
pandemia – com muitas equipes trabalhando 
de forma remota de repente, com quebra 
do ritmo de diversos elos das cadeias pro-
dutivas -  tem se mostrado a solução mais 
assertiva para dar resiliência às empresas 
e, consequentemente, não permitir que se 
desfaçam e, com isso, levem ao desemprego 
de mais pessoas.

O estudo “RPA Latam 2020 Insight” produ-
zido pela Practia destaca: antes da pandemia, 
as principais motivações para o investimento 
em automação eram custos mais baixos, 
melhoria de desempenho e aumento da 
renda. Em 2020, a automação foi motivada 
pela necessidade imediata de continuidade e 
resiliência dos negócios, geração de insights 
e redução de riscos.

RPA: uma tecnologia centrada em humanos
possam mapear o que pode ser automatizado 
de forma estratégica e não com o olhar focado 
em uma única tarefa repetitiva –, oferece 
possibilidade de descobertas colaborativas, 
ferramentas de avaliação palpáveis para que 
equipes e gerentes possam tomar decisões 
mais assertivas? 

A tecnologia centrada no humano sig-
nifica ainda que as empresas que buscam 
automação desejam dos fornecedores mais 
do que a tecnologia em si, mas suporte de 
produtos e serviços, consultoria estratégica. 
Conexões reais para a solução de problemas 
ou melhoria significativa da performance 
do negócio. A mentalidade em relação à 
implementação de soluções de RPA começa 
a mudar, felizmente. Mas, como toda quebra 
de paradigma, o caminho a ser percorrido 
leva um tempo. Não há impeditivos técnicos 
relevantes para escalar o RPA nas empresas, 
mas há necessidade de modificar o mind-
set – como está ocorrendo - e trazer cada 
vez mais os funcionários para a tomada de 
decisão. O RPA não foi desenvolvido para 
as máquinas. Ele é centrado nos humanos 
e somente os humanos podem escalar todo 
o seu potencial.

(Fonte: Guy Kirkwood é 
Evangelista-chefe na UiPath)

Mas não é só isso. Automatizar significa 
inserir de verdade os funcionários no negócio 
e não os afastar dele. Os robôs não funcionam 
sozinhos, nem no melhor cenário de ficção 
científica. O raciocínio e as emoções humanas 
são fundamentais para o sucesso de qualquer 
negócio.

Em uma conversa que tive com o Dr. Ber-
nhard Schaffrik, Principal Analyst na Forrester, 
ele foi enfático em afirmar: “Não é apenas a 
tecnologia que direciona o sucesso, mas como 
a tecnologia está sendo adotada pelas pesso-
as”. Para Schaffrik, a última “onda” do RPA, 
avaliada pelo estudo “The Forrester Wave ™: 
Automação Robótica de Processos, 1° trimes-
tre de 2021” apontou mais para um caminho 
de uma tecnologia centrada no humano. O 
que isso significa?

Significa, por exemplo, que as corporações 
que estão investindo em automação buscam 
a forma como o design da plataforma de RPA 
é desenvolvido. A gestão é intuitiva? De fácil 
compreensão? Traz features que realmente 
facilitam o dia a dia e liberam os colaboradores 
para tarefas estratégicas e de alto valor para 
o negócio?

A plataforma traz funcionalidades de mine-
ração de processos – de modo que as equipes 

assim, sua vantagem competitiva. Ou 
seja, ao contrário do que se poderia 
imaginar, o low-code não tira a impor-
tância da TI no ambiente dos negócios, 
mas a torna ainda mais protagonista 
no caminho da inovação e da jornada 
digital. 

Movimento tecnológico em evo-
lução

Segundo o relatório do Gartner ‘Fore-
cast Analysis: Low-code Development 
Technologies’, globalmente a maioria 
das grandes organizações adotará várias 
ferramentas low-code até o final deste 
ano. O estudo prevê que as Plataformas 
de Aplicativos Low-Code (LCAP na sigla 
em inglês) continuem sendo o maior 
componente do mercado de tecnologia 
de desenvolvimento até 2022, aumen-
tando quase 30% em comparação com 
2020, para chegar a US$ 5,8 bilhões, 
em 2021. Não há dúvida, companhias e 
fornecedores de TI que apostam em low-
-code estão no caminho certo quando 
se pensa em inovação e transformação 
dos negócios. 

Rafael Lameirão
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D - Cartão para Crianças 
Como parte da estratégia de oferecer inovações que facilitem a vida dos 
clientes, o Original - primeiro banco digital completo do país - anuncia o 
primeiro cartão de crédito adicional para crianças a partir de dez anos 
de idade. Os responsáveis podem disponibilizar um cartão com a mesma 
variante (Internacional, Gold, Platinum e Black) e limite do titular para 
os dependentes, mas com controle em tempo real de gastos. Com essa 
novidade, o Original quer contribuir para que os pais adotem a educação 
financeira das crianças desde cedo. O titular da conta pode controlar 
através do app o limite utilizado por esse cartão e mudar a qualquer 
momento pelo celular. E, de acordo com Simão Kovalski, head de Car-
tões do Banco Original, a ideia de criar essa nova modalidade nasceu 
exatamente da percepção de que existia uma demanda relevante por 
esse serviço. 

E - Leilão em Maio  
O leilão do antigo prédio da Editora Abril, na marginal Tietê já tem 
data certa para acontecer. O primeiro leilão da UPI Tietê se encerrará 
em 21 de maio próximo e já será possível a oferta de lances a partir de 
18 de maio. O lance inicial do leilão será de R$ 110.553.000. O evento 
contará com a participação de dois grades leiloeiros, ambos gestores 
de leilões judiciais homologados pelo TJ/SP: Biasi Leilões (www.
BiasiLeiloes.com.br) e Frazão Leilões (www.FrazaoLeiloes.com.br), 
contando com a www.Resale.com.br para maior publicidade do ato, 
por suas particularidades e valor. O leilão que se dará na modalidade 
eletrônica/virtual acontecerá na plataforma www.BiasiLeiloes.com.br, 
com redirecionamento das demais plataformas para esta. Há grande 
expectativa pela venda da icônica instalação que poderá abrigar uma 
nova história na capital paulistana. 

F - Venda de Analgésicos
Com a chegada da pandemia, os brasileiros, além de prevenir o contágio 
da Covid-19, também redobraram os cuidados com outras doenças. 
Segundo o Farmácias APP, aplicativo de venda online de saúde e bele-
za, os analgésicos e antitérmicos foram os mais comprados durante a 
pandemia, com 6,5% das vendas total de medicamentos. Os anti-infla-
matórios estão na segunda colocação com 4,7% das vendas. Em seguida, 
medicamentos para doenças cardiovasculares (como pressão alta) e 
contraceptivos hormonais aparecem com 4,3% e 3,6% da totalidade. 
Por fim, completa o top 5 os remédios para congestão nasal somando 
2,8%. Analisando por faturamento, os antidepressivos foram os que mais 
geraram receita, sendo responsáveis por 5% do total de medicamentos, 
apesar de ser apenas o 11º em quantidade. Com maior volume de vendas, 
os analgésicos e antitérmicos foram a segunda classe que mais faturou 
com 4,2% da totalidade. 

A - Varejista Nacional
A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, 
acabou de inaugurar sua 204ª loja em São Paulo, localizada no Tietê 
Plaza Shopping. Somando 413 unidades no Brasil, esta é a primeira 
inaugurada no ano, após a marca bater seu recorde com 38 novas lojas 
em 2020. Além do conhecido portfólio de produtos que vão desde ves-
tuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e 
banho, assim como eletroportáteis, telefonia e informática, a nova loja 
também conta com as novas categorias de produtos. São itens de lar e 
vestuário para bebês, linha pet, bijuterias e brinquedos. “Mesmo em um 
ano delicado como foi 2020, inauguramos 38 lojas no país e geramos 1000 
empregos diretos e 4000 mil indiretos. Estamos otimistas e queremos 
chegar ainda mais perto das famílias brasileiras”, afirma Sergio Borriello, 
CEO da Pernambucanas.

B - Programa de Aceleração 
Estão abertas as inscrições para o Starter Business Acceleration. O 
programa de inovação aberta da EDP, multinacional que atua em toda 
a cadeia de valor do setor elétrico, estimula a conexão com startups e 
a geração de novos negócios, além de impulsionar a inovação no setor 
de energia. As startups terão a oportunidade de apresentar as suas 
soluções e co-criar com as diferentes unidades de negócios da EDP 
no Brasil, Espanha, Estados Unidos e Portugal, que, juntas, atendem 
cerca de 12 milhões de clientes. O programa tem três módulos: Pitch 
Online, o Módulo Global e a Grande Final. Do total das candidaturas, 
serão selecionadas 30 startups para participarem do Pitch Online por 
meio de etapas locais, em cada país. Após as etapas realizadas em cada 
país, serão escolhidas 10 startups, ao todo, para integrarem o Módulo 
Global e a Grande Final, quando será anunciado o vencedor, que rece-
be um prêmio de 50 mil euros. Inscrições e mais informações: (www.
theenergystarter.com).

C - Hambúrguer Vegetal 
Um hambúrguer para agradar ao paladar de quem deseja uma alter-
nativa à proteína animal. Com textura, sabor e suculência semelhante 
ao frango, o Tentador Zero Frango chega às lojas Bob’s de São Paulo e 
Rio de Janeiro com receita à base de plantas, reforçando o pioneirismo 
e liderança no mercado de sanduíches à base de plantas no país. Os 
consumidores das capitais já podem provar o lançamento acompanhado 
de alface, tomate e maionese em um pão brioche quentinho. O novo 
sanduíche foi pensado especialmente para vegetarianos e clientes que 
têm vontade de consumir um hambúrguer saboroso sem proteína animal, 
os chamados flexitarianos. Em agosto de 2019, o Bob´s também saiu na 
frente ao lançar, em parceria com a Fazenda Futuro, o Tentador Zero 
Beef -  um hambúrguer a base de plantas que remete a proteína bovina. 

G - Telefonia Móvel
Está disponível no portal da Anatel o Relatório de Acompanhamento 
do Setor de Telecomunicações – Telefonia Móvel referente a 2020. A 
publicação avalia o desenvolvimento da telefonia móvel no Brasil a 
partir da análise das quatro maiores prestadoras do serviço, que re-
presentam 96,9% do total de acessos. O documento contém dados da 
empresa Opensignal sobre métricas de experiência em redes móveis 
que apontam a satisfação dos usuários durante o uso de serviços de 
streaming de vídeo, jogos mobile multiplayer, aplicativos de voz, taxas 
de download e de upload e disponibilidade de 4G. No final de 2020 o 
Brasil contava com 234,07 milhões de acessos móveis. Na comparação 
com dezembro de 2019, houve aumento de 7,39 milhões de acessos, o 
equivalente a 3,26%. Desde 2015 o mercado brasileiro registrava redução 
no número de acessos móveis, mas a partir de julho de 2020, todos os 
meses apresentaram crescimento nesse indicador. 

H - Conta Digital
A Oi lança serviço de conta digital que permite a realização de várias ope-
rações financeiras por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Com o 
nome de Oi Conta Zap, o serviço possibilita o pagamento de contas (água, 
gás, luz, telefone e boletos de cobrança), além de transferência pelo sistema 
de pagamentos instantâneos PIX e recarga de créditos do celular. A conta 
digital da Oi é fácil de usar e pode ser aberta gratuitamente por clientes 
de telefonia móvel de qualquer operadora. Basta apenas informar nome 
completo, data de nascimento, CPF e e-mail pelo próprio app de mensagem. 
O lançamento da Oi tem como parceira a Conta Zap, fintech brasileira que 
oferece a primeira conta 100% digital por mensageria do Brasil.  

I - Demanda por Bikes 
A importação de bicicletas no Brasil diminuiu 28,5% em 2020 em relação a 
2019. No total, o país trouxe de fora 57.884 mil bikes ano passado, ante 80.957 
em 2019. Já em valores, houve um aumento de 17,5%, com uma movimenta-
ção de US$ 28.196 mil, cerca de R$ 162.355 mil. Os dados são da LogComex, 
startup especializada em inteligência de dados para importação e exportação. 
Na lista de países fornecedores, Taiwan lidera a exportação para o Brasil 
com 34,61% das bicicletas, seguido da China (17,26%) e Vietnã (9,40%). O 
principal modal utilizado para transporte da mercadoria é o marítimo, com 
92,79%, seguido do aéreo (6,44%) e rodoviário, com apenas 0,76%. 

J - Profissionais de TI 
A Softtek, uma das maiores empresas latino-americanas de TI do mundo,  
está com vagas abertas a diversos profissionais da área de tecnologia 
no Brasil. No momento, há mais de 100 oportunidades, entre tempo-
rárias e efetivas, sendo oferecidas pela multinacional mexicana para 
diversos cargos. Entre eles, arquitetos, desenvolvedores, consultores 
SAP, analistas de sistemas e analistas de suporte, nas mais diversas 
tecnologias (Java, .Net, UX, Delphi, Full Stack, Power Center, WSO2, 
Liferay, Sales Force, etc). A maioria das vagas está sendo oferecida em 
jornada remota. Mas vale ressaltar que a empresa conta com escritórios 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, e dispõe de uma ampla base 
de atendimento em todo o Brasil, tendo colaboradores instalados nas 
cidades de Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre e no estado da Bahia. 
Profissionais interessados podem acessar o site: (https://app.jobcast.
net/mobile/29502/jobs). 

Você está pronto para 
mais uma revolução 

industrial?
2020 impôs de 
uma vez por todas 
a importância do 
uso das tecnologias 
nos negócios, mas, 
principalmente, trouxe 
impactos irreversíveis 
para as pessoas

Digo isso, porque já era 
muito claro para as em-
presas que, em algum 

momento, seria preciso se apoiar 
nas tecnologias para conseguir 
se desenvolver e manter suas 
operações. E, o ano passado, só 
reforçou esse posicionamento. 
Mas, e para as pessoas, como essa 
revolução digital tem transforma-
do os postos de trabalho e feito os 
colaboradores repensarem seus 
espaços dentro das corporações? 

Não é de hoje que se aponta 
as mudanças contínuas nas 
posições empresariais. Ainda 
se especula muito como o ser 
humano irá competir com as 
máquinas e cargos que devem 
desaparecer ou aparecer nos 
próximos anos. Mas, será que a 
tecnologia é mesmo a vilã?

Desde 2000, falamos da chama-
da Indústria 4.0 ou a 4ª Revolução 
Industrial. Para quem ainda tem 
dúvidas sobre este termo, ele per-
mite a integração das principais 
tecnologias como Inteligência 
Artificial, Machine Learning, Big 
Data, IoT e Computação em Nu-
vem, a fim de promover impactos 
disruptivos nas empresas como, 
por exemplo, maior autonomia 
para as operações, aumento 
de produtividade e redução de 
custos e desperdícios.

Passados mais de 20 anos, a 
4ª Revolução Industrial e as so-
luções evoluíram e se mostraram 
cada vez mais indispensáveis 
para as empresas. Além de abrir 
novas oportunidades para as 
companhias não só no âmbito 
corporativo, mas também para a 
cultura empresarial. Já sabemos 
que não é possível ter uma empre-
sa digital com mindset analógica. 

Ou seja, a Indústria 4.0 trouxe 
a possibilidade de trabalhos 
colaborativos com times mais 
integrados, adaptabilidade e 
flexibilidade organizacional, 
lideranças mais humanas e 
compartilhadas, além de uma 
melhor análise e gestão de 
dados. Esse cenário que citei, 
talvez não seja mais novidade, 

e por que ainda temos profis-
sionais e empresas que insistem 
em continuar nos modelos 
tradicionais? 

Arrisco dizer que muitos ainda 
vivem o negacionismo e que não 
entenderam a importância da 
tecnologia para os negócios e 
relações. Por isso, a importância 
dessa transformação vir de forma 
hierárquica, e com líderes cada 
vez mais alinhados à cultura 
digital e ao RH. Desenvolver o en-
gajamento das equipes, reforçar 
o papel de cada um, criar futuro, 
conectar os times, identificar 
novas oportunidades, construir 
um propósito transformador 
massivo e assumir riscos, são 
algumas das habilidades que os 
líderes precisam ter. 

Mas, e os colaboradores? Qual 
é o papel deles nesta nova era? 
Como a 4ª Revolução industrial 
impactou essas pessoas? E, prin-
cipalmente, como eles devem es-
tar se preparando? Se você ainda 
não está nessa transformação, 
aconselho a começar agora. Mas, 
deixo aqui alguns pontos para 
que leve em conta nesta jornada. 
Começo a dizer que aprender, 
aprender e aprender, continua 
como regra para os profissionais 
que querem sobreviver a essa 
revolução. 

Nunca o lifelong learning foi 
tão significativo quanto agora. 
As softs skills também continuam 
em alta nos próximos anos, cada 
vez mais será exigido dos pro-
fissionais o pensamento crítico, 
visão estratégia e de negócio e 
inteligência emocional, caracte-
rísticas que nunca poderão ser 
substituídas pelas máquinas. 
Desenvolver e aprimorar capa-
cidades cognitivas, aprender 
mais sobre as novas tecnologias 
e como funcionam e acompanhar 
seu mercado e novas tendências, 
também nunca é demais.

A Industria 4.0 já é uma rea-
lidade e está trazendo rupturas 
importantes para o mercado de 
trabalho, para as empresas e 
sociedade. Novas oportunidades 
estão surgindo e o papel do co-
laborador está ficando cada vez 
mais em evidencia e ganhando 
novos desafios e significados. 
Enfim, uma infinidade de novas 
possibilidade estão se abrindo: 
o que você está esperando para 
desbravar esses novos caminhos? 

(*) - É gerente de produtos da HSM 
University.

Paulo Lira (*)

A iniciativa visa agilizar desenvolvimento 
de produtos terapêuticos.

A iniciativa visa agi-
lizar e abrir novos 
caminhos para o de-

senvolvimento de produtos 
terapêuticos, especialmen-
te em situações epidemio-
lógicas. A expectativa é de 
que, nessas situações, a 
norma dê maior agilidade 
e simplifique os trâmites 
para o envio de amostras 
com informação de origem 
genética ao exterior.

O Senado já havia sinali-
zado a necessidade de pro-
teger o vastíssimo patrimô-
nio genético brasileiro, de 
garantir que sua exploração 
se dê de modo sustentável 
e de que os frutos dessa 
exploração beneficiem o 
conjunto da sociedade. 
Dessa forma, há poucos 
anos, foi aprovada a Lei 
que, entre outras medidas, 
dispõe sobre “o acesso ao 
patrimônio genético, sobre 

O resultado de março veio em linha com 
as expectativas de enfraquecimento das 

vendas no setor no período.

O Indicador de Movimento do 
Comércio, que acompanha o desem-
penho das vendas no varejo em todo 
o Brasil, recuou 16,4% em março na 
comparação mensal dessazonaliza-
da, de acordo com dados apurados 
pela Boa Vista, empresa que aplica 
inteligência analítica de ponta na 
transformação de informações para 
a tomada de decisões em concessão 
de crédito e negócios em geral. 

Na avaliação acumulada em 12 me-
ses, o indicador apresenta retração de 
7,7%. No mesmo sentido, na compara-
ção com março do ano passado houve 
queda de 22,9%. O resultado de março 
veio em linha com as expectativas de 
enfraquecimento das vendas no setor 
no período, impactado, principalmen-
te, pelo aumento das restrições para 
combater o avanço da pandemia. 

No 1º trimestre de 2021 o indicador 
apontou queda de 12,5%, o que tam-
bém não surpreende, na avaliação dos 
economistas da Boa Vista, dado que, 
mesmo com o início do processo de 
imunização da população, o cenário 
econômico ainda não melhorou. Além 

Aumento no PIB mostra que 
economia continua a crescer

O Monitor do PIB, medido pela FGV, 
indica crescimento de 1,4% na atividade 
econômica em fevereiro, em comparação 
a janeiro e de 2,9% no trimestre móvel 
terminado em fevereiro, em comparação 
ao findo em novembro. Na comparação 
interanual, a economia cresceu 1,6% em 
fevereiro e 0,7% no trimestre móvel termi-
nado em fevereiro. Segundo o coordenador 
do Monitor do PIB-FGV, Claudio Conside-
ra, o crescimento de 1,4% da economia 
em fevereiro em relação a janeiro mostra 
continuidade na recuperação da economia.

“Embora expressiva, essa taxa não é 
motivo de euforia já que são taxas com-
paradas a meses sob forte impacto da 
recessão da pandemia. Por sua vez, a taxa 
interanual de 1,6% em fevereiro foi obtida 
sobre um fevereiro de 2020 já bastante 
desacelerado (crescimento zero frente a 
2019 e de 0,3% em janeiro de 2020 com 
relação a 2019)”, disse, em nota. 

De acordo com o pesquisador, dentre 
as três grandes atividades econômicas 
(agropecuária, indústria e serviços), 
apenas a indústria apresentou pequena 
retração de 0,4% em fevereiro, enquanto 
os serviços cresceram 1,4% influenciado 
pelo desempenho dos serviços de infor-
mação (5,3%) e intermediação financeira 
(7%). Em termos monetários, estima-se 
que o PIB do primeiro bimestre de 2021, 
em valores correntes, foi de R$ 1,367 
trilhão (ABr).
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Sancionada lei sobre remessa de 
patrimônio genético ao exterior

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou terça (20) a Lei que dispõe sobre a remessa de 
patrimônio genético ao exterior em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública

países e de organizações 
internacionais é importan-
tíssimo e indispensável” 
avaliou a Secretaria-Geral 
da Presidência da Repúbli-
ca em nota.

A lei sancionada hoje não 
apenas flexibiliza a proteção 
ao patrimônio genético bra-
sileiro como delimita a “situ-
ações epidemiológicas que 
caracterizem emergência 
em saúde pública”, a serem 
posteriormente detalhadas 
em regulamento. A sanção 
presidencial é relevante 
para o desenvolvimento de 
pesquisas que objetivam 
conter situações de calami-
dade, como a da pandemia. 
Nesse caso a remessa do 
patrimônio genético ao ex-
terior acelera a busca por 
soluções de interesse na-
cional em colaboração com 
parceiros internacionais 
para esse fim (ABr).

a proteção e o acesso ao 
conhecimento tradicional 
associado e sobre a reparti-
ção de benefícios para con-
servação e uso sustentável 
da biodiversidade”.

“Quando do descobri-
mento da ocorrência de nu-
merosos casos de microce-
falia relacionados ao vírus 
zika em neonatos, mesmo 

na vigência de uma emer-
gência de saúde pública 
declarada pelo Ministério 
da Saúde, ficaram patentes 
certas limitações da lei. 
Situações inéditas, como 
foi a ocorrida, requerem 
toda colaboração possível e 
disponível, e o concurso de 
cientistas, pesquisadores e 
órgãos de saúde de outros 

Movimento do Comércio caiu 
16,4% em março

das restrições mais severas, outros fa-
tores corroboraram com os resultados 
mais recentes, tais como o mercado 
de trabalho ainda enfraquecido, a 
confiança em queda e as pressões 
inflacionárias. 

Não obstante, os consumidores 
também não puderam contar com o 
auxílio emergencial nos três primeiros 
meses do ano, o que também acentuou 
a queda na curva de longo prazo do 
indicador. Fonte: (www.boavistaser-
vicos.com.br).



Empresas brasileiras 
estão sob ataque

Isto é uma afirmação. 
Empresas de 
diferentes mercados, 
tamanhos ou modelos 
de negócios estão na 
mira de criminosos 
cibernéticos neste 
exato momento e, 
quanto a isso, não há 
qualquer dúvida

O Brasil - e consequente-
mente as companhias 
brasileiras - é um dos 

principais alvos de ataques 
virtuais para as mais diversas 
finalidades, seja para chan-
tagens e extorsões, roubo de 
informações ou para espio-
nagem industrial. E se sua 
empresa está conectada, se 
ela utiliza tecnologia em seus 
processos, é uma certeza: ela 
também está na mira.

Não me refiro apenas ao 
uso de alta tecnologia ou a 
modernos sistemas de desen-
volvimento e produção. Falo 
de um simples computador 
conectado à internet ou do 
telefone sem criptografia, 
que você utiliza para falar 
com clientes, colaboradores e 
parceiros comerciais. Eles são 
como “caixas de cristal”, to-
talmente transparentes para 
quem sabe como acessá-los. 

São portas de entrada para 
criminosos, que podem chegar 
a dados sigilosos, planos e 
estratégias comerciais da sua 
empresa, causando prejuízos 
financeiros a curto prazo ou 
até inviabilizando o seu negó-
cio no futuro. E se você acha 
que sua companhia não corre 
este tipo de risco só porque 
nunca recebeu o contato de 
um hacker, ou qualquer ten-
tativa de extorsão, saiba que 
nem sempre esse é o modus 
operandi. 

Lembre-se que quem rouba 
informações não avisa, mas 
pode estar, agora mesmo, 
passando seus dados adiante, 
inclusive para a concorrência, 
e alimentando um processo 
de espionagem empresarial, 
sem que você nem desconfie. 
Décadas de experiência em 
defesa cibernética corporativa 
e militar me ensinaram que 
não há projeto ou sistema 
100% protegido. No entanto, 
o maior problema está naquele 
que acredita estar seguro, 
por não tomar atitudes de 

precaução. 
E é exatamente isso que 

ocorre nas companhias bra-
sileiras e tem garantido o 
“sucesso” dos ataques ciber-
néticos por aqui. Entre os 
especialistas, é unânime a 
opinião de que esses ataques 
só cresceram e estão cada vez 
mais sofisticados, enquanto 
isso, as empresas não possuem 
capacidade eficaz de defesa 
contra eles.

No Brasil, e na América La-
tina em geral, há uma questão 
cultural bastante forte. É um 
país ainda muito imaturo no 
que se refere à gestão de ris-
cos. A maioria das empresas 
tem dificuldade em avaliar os 
riscos e, como resultado, não 
consegue desenvolver planos 
para minimizá-los. Além disso, 
não há uma devida atenção 
ao assunto, empresários e 
executivos não acreditam 
que possam ter seus negócios 
atacados. 

E mesmo nos casos em que 
sofrem com invasões, não 
costumam mudar de postura 
ou tomar providências, talvez, 
por não compreenderem o 
que está em jogo. É por esse 
motivo que os criminosos 
estão ganhando a partida. A 
implementação bem-sucedida 
de um eficaz escudo defensi-
vo em torno da informação 
depende, principalmente, da 
consciência da organização 
em relação aos riscos e sua 
capacidade de se proteger. 

A mente de quem ataca é 
muito diferente daquela de 
quem está se defendendo. 
É necessário compreender 
isso, conhecer vulnerabili-
dades, prever e se antecipar 
aos problemas. Capacidade 
econômica, uma cultura orga-
nizacional madura em relação 
à segurança da informação e a 
presença de mão de obra qua-
lificada também são requisitos 
importantes para aqueles que 
querem proteger, verdadeira-
mente, os seus negócios. 

E isso passa por uma mu-
dança de comportamento, 
de consciência e de visão 
dos executivos e lideranças 
das companhias. Somente 
desta forma eles conseguirão 
garantir a sobrevivência em 
um mundo cada vez mais 
conectado. 

(*) - É especialista em defesa 
cibernética corporativa, militar, 

aeroespacial e CEO da Citadel Brasil.

Augusto Schmoisman (*)

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

confiança, ou ligue para

3106-4171

www.netjen.com.br
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O ICMS gerado pelo e-commerce variar de um estado para outro, 
tornando sua arrecadação mais complexa no 

caso de vendas interestaduais.

Porém, com o aumento 
das vendas online, 
obrigações fiscais, tal 

qual o recolhimento de 
impostos como ICMS, PIS 
e COFINS, por exemplo, 
também têm despertado a 
atenção do Fisco e amplia-
do as discussões acerca da 
legislação tributária aplicada 
ao setor.

Por isso, diante dessa 
movimentação dentro do já 
complexo cenário tributário 
brasileiro, especialistas da 
Sovos apontam, a seguir, os 
quatro principais cuidados 
que as empresas de comér-
cio digital precisam ter para 
evitar autuações fiscais e 
reduzir custos tributários 
com a ajuda da tecnologia. 
 1) Atenção ao cálculo 

da alíquota inte-
restadual - O ICMS 
sob vendas realizadas 
por e-commerce para 
o consumidor final 
não contribuinte do 
imposto residente em 
outro estado da Fede-
ração passou a adotar 
a alíquota interesta-
dual. Na prática, isso 
significa que ao estado 
de origem do serviço/
mercadoria passa a 
caber o recebimento 
do ICMS com base na 
alíquota interestadual 
e ao estado de destino, 
neste caso desde 2019, 
passa a caber o recebi-
mento integral do im-
posto correspondente 
ao Difal (Diferencial de 
Alíquota do ICMS). 

  Lembrando que como 
a principal diferença 
na carga tributária 
que incide sob uma 
venda realizada por um 
estabelecimento físico 
em comparação a um 
virtual se encontra, 
sobretudo, na arreca-
dação do ICMS gerado 

O “top 4 cuidados com impostos” 
no e-commerce brasileiro

O comércio eletrônico brasileiro alcançou números recordes durante a pandemia, crescendo 73,88% 
em 2020
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refere-se à emissão da 
nota fiscal eletrônica. 
Isso porque “a NF-e, 
modelo 55, deverá 
conter a identificação 
do número do CPF ou 
CNPJ do intermedia-
dor ou agenciador da 
transação comercial 
realizada em ambiente 
virtual ou presencial”, 
com sanções aplicáveis 
partir de abril de 2021. 

 4) Digitalização de 
impostos - Diante 
de toda essa comple-
xidade tributária do 
Brasil, o desafio de 
manter-se em com-
pliance é ainda mais 
iminente em razão da 
eficiência do Fisco 
no controle das ati-
vidades das empresas 
devido à conciliação 
eletrônica de dados 
pra t i camente  em 
tempo real. “Muitos 
negócios viram suas 
vendas online crescer 
exponencialmente ao 
longo da pandemia, 
sem estarem prepa-
rados para lidar com 
a complexidade da 
legislação tributária.  

  Sendo assim, uma 
das maneiras dos e-
commerces cumpri-
rem suas obrigações 
fiscais e tributárias, 
mitigando possíveis 
erros que possam gerar 
penalidades e um alto 
custo, são as soluções 
tecnológicas que ofe-
recem a digitalização 
dos tributos para que 
as empresas sintam 
a economia o quanto 
antes e deixem para 
trás o risco de um pre-
juízo ocasionado por 
multas. Fonte e mais 
informações: (https://
sovos.com.br).

pelo e-commerce, a 
legislação relativa a tal 
imposto pode variar de 
um estado para outro, 
tornando sua arreca-
dação mais complexa 
no caso de vendas 
interestaduais.

 2) Responsabi l ida -
de solidária dos 
marketplaces - Re-
presentando quase 
80% do faturamento 
do e-commerce no 
Brasil, o avanço des-
se segmento também 
vem ocasionando uma 
significativa variação 
na legislação tributária 
do setor em diferentes 
estados. Isso porque no 
caso dos marketplaces 
intermediadores de 
serviços e produtos, 
por exemplo, como eles 
conectam vendedores 
e compradores, o pa-
gamento de impostos, 
como o ICMS, fica sob 
responsabilidade dos 
sellers (vendedores). 

  Com o crescimen-
to desse segmento, 
porém, uma grande 
discussão tem girado 
em torno da corres-
ponsabilização desse 

tipo de marketplace e 
possíveis intermediá-
rios financeiros pela 
inadimplência fiscal 
das marcas associadas. 
Na Bahia, Ceará e Mato 
Grosso, por exemplo, 
já foram sancionadas 
leis que atribuem aos 
marketplaces e pos-
síveis intermediários 
financeiros a respon-
sabilidade solidária 
por pendências fiscais 
e tributárias de seus 
sellers. 

  Além disso, no Rio de 
Janeiro também foi 
aprovado o projeto 
que não só torna os 
marketplaces e pos-
síveis intermediários 
financeiros responsá-
veis pelo pagamento 
do ICMS devido pelos 
sellers, como ainda 
considera produtos di-
gitais como tributáveis 
pelo mesmo imposto.

 3) Ajuste Sinief 21 e 
22/2020 - Ainda com 
relação às recentes mu-
danças nas legislações 
tributárias aplicadas 
também aos e-com-
merces e marketpla-
ces, outra alteração 

A transformação digital acelerou no último ano e diversas 
empresas encontraram na digitalização uma alternativa 
para impulsionar suas atividades em meio ao cenário de 
pandemia. Em paralelo a essa crise e seus variados desafios, 
outro assunto também esteve na pauta das organizações, 
principalmente da área de Gestão de Pessoas: a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). 

Em vigor desde agosto de 2020, a lei traz diversas exi-
gências quanto à proteção e manuseio de informações 
sensíveis que garantem a privacidade de indivíduos. Essas 
exigências devem ser de conhecimento dos colaborado-
res de qualquer empresa, de modo a evitar complicações 
futuras e até penalidades. 

Nesse contexto, os games corporativos ou soluções ga-
mificadas podem ser importantes aliados na disseminação 
de conteúdo relacionado ao tema, além de contribuir para 
que a empresa se adeque mais rapidamente à norma. “As 
soluções gamificadas, que utilizam mecânicas de jogos 
para estimular a aprendizagem de forma lúdica, dinâmica 
e interativa, são ideais para as empresas que precisam 
treinar seus times remotamente. 

Elas permitem ao gestor ter controle da mensagem, 
geram engajamento e ainda podem mensurar o quanto o 
colaborador aprendeu do conteúdo sugerido”, comenta 
Marcello Porto, Vice-Presidente na LG lugar de gente. 

“O nosso aplicativo, chamado Gen.te Desafia, segue 
esse formato e pode ser customizado de acordo com a 
necessidade de cada cliente. 

Ele permite que sejam criadas trilhas de conhecimento 
para cada público que será capacitado, e ainda que novas 
rotas sejam propostas para suprir as lacunas de conhe-

As soluções gamificadas são ideais para as empresas que 
precisam treinar seus times remotamente.

Giovane Oliveira (*)

Empresas de sucesso pas-
sam por diversas fases até 
estabelecerem o crescimento 
contínuo do negócio e alcan-
çar destaque no mercado. Em 
uma central de chamadas, a 
automatização de processos 
é uma forma de acelerar esse 
desenvolvimento e melhorar 
a experiência do cliente. 

De nada adianta ter um 
bom produto se o consumidor 
não gostar do atendimento. 
Afinal, qualquer inconve-
niente na comunicação pode 
implicar na redução da con-
versão de vendas. Por isso, 
o aprimoramento não deve 
ser visto apenas de maneira 
mercadológica, mas sim como 
uma fonte de melhoria dos 
processos internos.

É preciso atentar para esse 
fato, pois as novas gerações 
estão mudando a maneira de 
responder ao usuário. Elas 
não ficam em silêncio quando 
desapontadas por alguma 
marca. Diante disso, admi-
nistradores de corporações 
já notaram a relevância de 
proporcionar boas vivências 
aos compradores.

A popularização da Internet 
e aplicativos transformaram 
o relacionamento entre cor-
porações e compradores. O 
usuário da era digital quer 
resolver tudo rapidamente 
por meio da tecnologia. Por-

tanto, para se conectar com 
ele, é necessário se adaptar.

Um dado me chamou aten-
ção: de acordo com pesquisa 
do SuperOffice, mais de 80% 
das pessoas gastariam mais 
dinheiro por um atendimen-
to, serviço e produto de qua-
lidade. Diante de indicadores 
como esse, é decisivo ter a 
plataforma adequada para 
gerenciar as operações de 
chamadas e o método de re-
lacionamento com o público. 

Para diminuir o período de 
espera, por exemplo, as com-
panhias de call center podem 
contar com  o Agente Virtual. 
É um robô com a habilidade 
de substituir em parte ou por 
completo o trabalho manual. 
A ferramenta é uma maneira 
eficiente de otimizar as horas 
do funcionário e do interlocu-
tor. De um lado aumenta-se 
a produtividade e do outro a 
satisfação. Assim, todos saem 
ganhando.

A tecnologia facilita a vida 
das pessoas e das empresas. 
Contudo, em tempos de pan-
demia, o valor da inovação se 
mostrou ainda maior. Nesse 
cenário, o investimento em 
sistemas de ponta visando 
melhorar as experiências de 
consumo nunca foi tão ur-
gente. Aposte na qualidade!

(*) - É diretor de tecnologia da Total 
IP - Soluções e Robôs para Contact 

Centers (www.totalip.com.br).

Maioria gastaria mais por uma 
boa vivência com a marca

Soluções gamificadas para treinar 
colaboradores sobre LGPD

cimento que serão identificadas durante o processo de 
aprendizagem. Tudo isso a fim de estimular a assimilação 
de novas informações de uma forma natural e instintiva”, 
acrescenta. 

“Nós usamos a solução internamente durante o nosso 
processo de adequação à LGPD e foi a escolha mais acer-
tada para compartilhar conhecimento sobre segurança da 
informação e a lei. O treinamento levou cerca de dez dias 
e hoje vemos o resultado traduzido na preparação dos 
nossos colaboradores, que conhecem muito mais sobre 
seus direitos e deveres quando o assunto é LGPD”, finaliza 
Marcello. Fonte e mais informações: (www.lg.com.br).
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010359-75. 2018.8.26.0320 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Limeira, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Salvatto Whitaker, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Casfor Marmores e Granitos Ltda., CNPJ 96.406.012/0001-90, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
Ltda, alegando em síntese que: A Requerente é empresa que gere o pagamento de pedágios em 
rodovias do país, através do sistema conhecido como "sem parar". A empresa requerida contratou 
esse serviço a fim de que seus veículos não precisassem parar nas praças de pedágio. Após 
diversos meses de adimplemento, a requerida deixou de efetuar o pagamento das faturas de nº 
127868845 e nº130732786, cujo valor,até setembro de 2018, era de R$ 15.550,86. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da quantia, devidamente atualizada, ou apresente embargos monitórios. 
Não sendo contestada a ação, nem opostos embargos monitórios, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, e o réu será considerado 
revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Limeira, aos 05/04/2021.  

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000664-93. 2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Santos 
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Black House Comercio de Moveis Ltda. 
26.509.259/0001-56 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Paulista Invest Fomento Mercantil Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 58.034,98 (dezembro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática 
de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 29/03/2021.  

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0029154-75. 
2020.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ªVC, do Foro 
de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Artur Pessôa de Melo Morais, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a CBL Distribuição e Transportes 
Ltda-ME, CNPJ Nº 12.688.624/0001-22, que nos autos de cumpri 
mento de Sentença ajuizado por CGMP – Centro de Gestão de 
Meios de Pagamentos S/A, foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$20.787,33 que deverá 
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias(art.513,§2º, IV,CPC)a fluir após os 20 dias supra 
sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), 
podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ªVC, do Foro Regional II 
- Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na forma da Lei, etc. Edital de Intimação - 
Prazo 20 dias - Proc. 0041510-26.2019.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ªVC 
do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a Jorge Takeshita, CPF/ME Nº 052.507.038-95 e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhe move Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
intimação, por edital, da “penhora do valor de R$ 5.681,00, e dos direitos aquisitivos que o 
executado detém sobre o lote 11 da quadra JD do empreendimento Ninho Verde – Gleba II, sito no 
Município de Pardinho/SP” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário (a)(s), Jorge Takeshita, 
CPF/ME Nº 052.507.038-95". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) 
depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24/11/2020.  

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº 01.924.030/0001-57

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00horas do dia
29 de abril de 2021, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
a) leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e
demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020;
b) destinação do resultado do exercício de 2020. São Paulo, 19 de abril de 2021.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                          (20, 21 e 23)

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril 
de 2021, às 09:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto 
71, Sala 1 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi-
nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e 3) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19 de abril de 2021. A Diretoria.

Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº 07.418.496/0001-67 - NIRE 3530056025-6

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada Em 12/03/2021.
Data, Local e Hora: 12/03/2021, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - 17º andar, Sala B, nesta Capi-
tal, às 15:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença dos Acionistas: Totalidade. Ordem do Dia: 
a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao 
exercício findo em 31/12/2020 e destinação do lucro. Mesa Diretora: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, se-
cretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. Deliberações aprovadas por unanimidade: Os documentos 
do item “a” da ordem do dia, os quais já eram do conhecimento de todos, por terem sido publicados em 02/03/2021 no 
DOESP. e no Jornal “Empresas & Negócios”. Os presentes deliberaram reunirem-se em outra oportunidade para de-
terminarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2020. Encerramento: Nada mais, 
Lavrou-se a ata, lida e aprovada por todos vai assinada pelos membros da mesa e por todos os demais presentes. a) 
Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso - Secretário; Au-
gusto Velloso Engenharia S/A, representada pelos seus Diretores Augusto Ferreira Velloso Neto e Ricar-
do Machado Ferreira Velloso. JUCESP nº 154.279/21-3 em 08/04/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Augusto Velloso Engenharia S.A
CNPJ 05.522.437/0001-09 - NIRE - 35300194667

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada Em 12/03/2021.
Data, Local e Hora: 12/03/2021, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - Conjunto 10 - Pavimento 21, nesta 
Capital, às 11hs. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e vota-
ção do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2020 
e destinação do lucro. Mesa Diretora: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, secretário: Ricardo Machado Fer-
reira Velloso. Deliberações aprovadas por unanimidade: Os documentos do item “a” da ordem do dia, os 
quais já eram do conhecimento de todos, por terem sido publicados em 04/03/2021 no DOESP e no Jornal “Empresas 
& Negócios”. Os presentes deliberaram reunirem-se em outra oportunidade para determinarem sobre a destinação da 
conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2020. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata, lida e aprovada por 
todos. a) Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso - Secre-
tário; Augusto Velloso Engenharia S/A, representada pelos seus Diretores Augusto Ferreira Velloso Neto e Ri-
cardo Machado Ferreira Velloso. JUCESP nº 169.175/21-2, em 13/04/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Associação dos Engenheiros do Departamento de
Águas e Energia Eletrica de São Paulo - AEDAEESP

CNPJ 58.102.872/0001-40
Convocação para as Inscrições das Chapas para Diretoria e

Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal
Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas e Energia Eletrica - DAEE
- AEDAEESP, convoca a todos os associados Servidores Públicos e Celetistas, a
efetivarem as inscrições das chapas, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal, e Representantes de Núcleos, para o Triênio 2021/2024, por correio
eletrônico, direcionando as inscrições das referidas Chapas, para o e-mail,
asseng.daee@gmail.com,  iniciando  no dia  21 de abril com termino dia 30 do
presente mês, até ás 17 horas, para que sejam efetivadas as inscrições. Esta medida
está sendo usada,  extraordinariamente, por recomendação sanitária de  isolamento
social, tendo em vista a pandemia que assola nosso pais.

São Paulo,   20  de abril de 2021.
Wanderley de Abreu Soares Junior - Presidente

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

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral 
ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2021, às 12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
2.092, 15º andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação 
de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras 
da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) destinação do 
resultado do exercício referido em “a” supra; Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, 
inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 17 de abril de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

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

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em AGO, que se reali-
zará no dia 27 de abril de 2021, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto 
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, 
exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; (c) fixação 
da verba global destinada à remuneração anual dos membros da diretoria; e Comunicamos que se encontram 
à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações pertinentes às matérias a 
serem deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020. São Paulo, 17 de abril de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral ordinária, que 
se realizará no dia 27 de abril de 2021, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto 
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, 
exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; (c) fixação 
da verba global destinada à remuneração anual dos membros da diretoria; e Comunicamos que se encontram à 
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem 
deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 17 de abril de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

Filoo Licenciamento de Software S.A
CNPJ nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A
(“Companhia”), para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada, em 1ª convocação,
no dia 17.05.2021, às 10:00 horas. Tal Assembleia será realizada na Rua Ferreira de
Araújo, nº 221, conjuntos 94 e 95, Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
CEP 05428-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as
demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, e
(ii) reeleição e eleição de diretores. A Companhia informa aos Senhores Acionistas que o
relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório da auditoria relati-
vos aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2020 estão à disposição dos Senhores
Acionistas na sede da Companhia. São Paulo/SP, 17 de abril de 2021. Clarissa Rossetti
e Marcos Thadeu Ferraz Barreto - Diretores.                                         (17, 20 e 21)

INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.505.174/0001-20 - NIRE 35.300.355.636
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas de Integritas Participações S.A. (Companhia) convocados a
se reunir em Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 27 de abril de 2021 às 15h00, na sede
social, na Rua Botucatu, 430, Vila Clementino, São Paulo-SP, CEP 04023-061, para tratar da
seguinte ordem do dia: i) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e
votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; ii) Deliberação acerca da destinação do
lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; iii) Delibe-
ração acerca das remessas de montantes à acionista FADHAU LCC; e iv) Deliberação sobre
a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 17 de abril de 2021
Luiz Augusto Prado Barreto - Presidente do Conselho de Administração

Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ (MF) 60.398.138/0001-12

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Ativo/Circulante 1.103.505 917.808 1.134.511 947.018
 Caixa e equivalentes de caixa 30.703 52.695 49.800 66.958
 Contas a receber de clientes 667.129 530.473 672.687 539.441
 Estoques 343.842 282.444 348.803 286.533
 Impostos a recuperar 21.639 28.655 22.752 30.192
 IR e CS a recuperar 330 36 371 322
 Despesas antecipadas 24.111 11.349 24.347 11.416
 Derivativos 13.334 11.274 13.334 11.274
 Outras contas a receber 2.417 882 2.417 882
Ativo não circulante 596.108 558.868 579.058 547.718
  Realizável a longo prazo 28.203 20.421 36.046 27.789
 Contas a receber de clientes 8.230 1.705 8.230 1.705
 Partes Relacionadas 4.349 181 4.345 146
 Impostos a recuperar 5.913 5.986 9.644 9.737
 IR e CS diferidos 9.257 10.831 12.581 13.575
 Depósitos judiciais
   e outras contas a receber 453 1.718 1.246 2.626
 Investimentos 133.640 121.366 38.265 29.455
 Imobilizado 430.149 413.631 454.593 441.007
 Intangível 4.116 3.450 50.154 49.467

567.905 538.447 543.012 519.929
Total ativo 1.699.613 1.476.676 1.713.569 1.494.736
Passivo/Circulante 688.785 475.365 691.744 481.953
 Fornecedores 174.886 155.566 176.901 159.378
 Empréstimos e financiamentos 381.153 238.921 381.153 238.921
 Impostos e CS a recolher 12.364 7.951 12.618 9.352
 IR e CS a recolher 2.326 1.936 2.342 2.471
 Impostos parcelados a recolher – 62 189 62
 Salários e encargos sociais 21.830 19.671 22.392 20.239
 Adiantamentos de clientes 6.905 3.449 6.937 3.635
 Arrendamentos 3.240 4.633 3.283 4.674
 Dividendos a pagar 18.802 5.077 18.802 5.077
 Derivativos 211 – 211 –
 Partes Relacionadas 4.250 4.000 4.000 4.000
 Outras contas a pagar 62.818 34.099 62.916 34.144
Passivo não circulante 246.247 345.745 257.244 357.217
 Empréstimos e financiamentos 201.777 314.942 201.777 314.942
 Impostos e CS a recolher – – 271 460
 IR e CS diferidos – – 10.706 10.862
 Provisão para demandas judiciais 11.219 12.387 11.228 12.494
 Arrendamentos 32.871 18.036 32.882 18.079
 Outras contas a pagar 380 380 380 380
Patrimônio líquido 764.581 655.566 764.581 655.566
 Capital social 329.433 329.433 329.433 329.433
 Reservas de capital (11.654) (11.654) (11.654) (11.654)
 Reservas de lucros 383.981 274.634 383.981 274.634
 Ajustes de avaliação patrimonial 62.821 63.153 62.821 63.153
Total do passivo
  e patrimônio líquido 1.699.613 1.476.676 1.713.569 1.494.736

Demonstrações  
de resultados

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita líquida 1.769.586 1.501.199 1.807.632 1.533.612
Custo dos produtos vendidos
  e serviços prestados (1.296.266) (1.119.954) (1.326.387) (1.143.876)
Lucro bruto 473.320 381.245 481.245 389.736
(Despesas)/receitas operacionais
 Despesas gerais
   e administrativas (54.225) (45.256) (55.316) (46.251)
 Despesas de vendas (167.586) (137.878) (169.176) (139.712)
 Resultado da equivalência
   patrimonial 13.274 8.565 8.810 3.883
 Outras receitas
  (despesas), líquidas 4.518 (730) 4.591 (897)
Lucro antes do resultado
  financeiro 269.301 205.946 270.154 206.759
 Receitas financeiras 4.045 5.757 4.552 6.563
 Despesas financeiras (44.471) (38.817) (44.778) (39.013)
 Despesas de variação
  cambial, líquidas (9.334) (1.518) (9.375) (1.531)
Resultado financeiro líquido (49.760) (34.578) (49.601) (33.981)
Lucro antes do IR e CS 219.541 171.368 220.553 172.778
IR e CS
 Corrente (48.677) (23.970) (50.425) (25.769)
 Diferido (906) (12.678) (170) (12.289)
Lucro líquido do período 169.958 134.720 169.958 134.720
Lucro básico e diluído por ação 3,12 2,48 3,12 2,48

Demonstrações de resultados 
abrangentes

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido do exercício 169.958 134.720 169.958 134.720
 Valor justo - derivativos, 
  líquido de impostos 702 288 702 288
 Valor juros - empréstimos, 
  líquido de impostos 92 449 92 449
Total do resultado abrangente 
  para o exercício 170.752 135.457 170.752 135.457

Demonstrações das mutações  
do patrimônio líquido

Capital social Reserva de lucros Ajustes de  
avaliação  

patrimonial

Total 
 patrimônio  

líquido
Capital 

subscrito
(–) Gastos com 

emissão de ações
Incentivos  

fiscais
Reserva 

 legal
Lucros  
retidos

Saldo em 31 de dezembro de 2018 329.433 (11.654) 36.409 16.471 216.272 63.559 650.490
Lucro líquido do exercício – – – – 134.720 – 134.720
Valor justo - derivativos – – – – – 288 288
Valor justo - empréstimos – – – – – 449 449
Incentivos fiscais – – 11.909 – (11.909) – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (2.186) – (2.186)
Distribuição de dividendos – – – – (103.000) – (103.000)
Juros sobre capital próprio – – – – (25.195) – (25.195)
Realização de avaliação patrimonial por depreciação
  e baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários – – – – 1.143 (1.143) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 329.433 (11.654) 48.318 16.471 209.845 63.153 655.566
Lucro líquido do exercício – – – – 169.958 – 169.958
Valor justo - derivativos – – – – – 702 702
Valor justo - empréstimos – – – – – 92 92
Incentivos fiscais – – 13.611 – (13.611) – –
Reserva legal – – – 16.218 (16.218) – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (10.462) – (10.462)
Distribuição de dividendos – – – – (24.775) – (24.775)
Juros sobre capital próprio – – – – (26.500) – (26.500)
Realização de avaliação patrimonial por depreciação
  e baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários – – – – 1.126 (1.126) –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 329.433 (11.654) 61.929 32.689 289.363 62.821 764.581

Demonstrações dos  
fluxos de caixa

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 169.958 134.720 169.958 134.720
Ajustes para reconciliar o resultado para 
 o caixa liquido das atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 44.679 41.422 49.104 43.698
 Provisão para crédito 
  de liquidação duvidosa 4.347 4.820 4.249 4.774
 Juros, ganhos e perdas cambiais e
  instrumentos financeiros, líquidos 35.401 31.762 35.402 31.730
 Provisão para demandas judiciais 425 463 415 408
 Resultado da equivalência
   patrimonial (13.274) (8.565) (8.810) (3.883)
 (Reversão)/Provisão de contas
   a pagar 22.720 (1.551) 22.802 (1.609)
 (Ganho)/Perdas na alienação
   de imobilizado (183) 884 (237) 1.400
 IR e CS diferidos 906 12.678 170 12.288
 Efeito do ajuste a valor
   presente - clientes (1.145) 1.056 (1.170) 1.044
 Efeito do ajuste a valor 
  presente - fornecedores 451 990 415 959
 Provisão para obsolecência 
   dos estoques 3.038 3.244 2.981 3.247
 Provisão perda de adiantamento – 37 – 37

267.323 221.960 275.279 228.813
Decréscimos/(acréscimos) em ativos:
 Estoques (64.436) (12.242) (65.251) (13.265)
 Contas a receber (146.384) (57.116) (142.851) (59.280)
 Partes relacionadas (4.168) (150) (4.199) (146)
 Impostos a recuperar 7.062 (6.981) 7.757 (6.980)
 Outros ativos (2.486) 4.528 (2.538) 4.806
(Decréscimos)/acréscimos em passivos:
 Fornecedores e cessão
   de créditos por fornecedores 16.690 21.809 14.929 23.001

Demonstrações dos  
fluxos de caixa

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

 Partes relacionadas 250 – – –
 Impostos a pagar 49.507 21.622 49.882 23.811
IR e CS, pagos (44.704) (19.367) (46.934) (20.453)
 Outros passivos 13.340 15.704 13.253 15.995
Caixa liquido proveniente
  das atividades operacionais 91.994 189.767 99.327 196.302
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Ativo imobilizado e intangível (43.677) (38.499) (45.159) (39.932)
 Recebimento por venda
   de ativo imobilizado 311 193 364 320
 Redução de capital - MixMicro 1.000 4.500 – –
 Dividendos recebidos – 13.880 – 1.000
Caixa líquido usado nas 
 atividades de investimento (42.366) (19.926) (44.795) (38.612)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Captações de empréstimos
   e financiamentos 407.536 472.230 407.536 472.230
 Pagamento do principal de 
  empréstimos e financiamentos (400.700) (426.609) (400.700) (426.609)
 Juros bancários, pagos (22.848) (29.184) (22.848) (29.184)
 Dividendos pagos (48.013) (138.449) (48.013) (138.449)
 Pagamento de passivos 
  de arrendamento (7.595) (6.260) (7.665) (6.326)
Caixa líquido utilizado nas 
 atividades de financiamento (71.620) (128.272) (71.690) (128.338)
Aumento/(diminuição) líquido(a)
 em caixa e equivalentes de caixa (21.992) 41.569 (17.158) 29.352
Variação em caixa e equivalentes de caixa
 Caixa e equivalentes de caixa
   no início do exercício 52.695 11.126 66.958 37.606
 Caixa e equivalentes de caixa
   no final do exercício 30.703 52.695 49.800 66.958

(21.992) 41.569 (17.158) 29.352

Notas explicativas
1. Informações gerais: Nossos produtos agrícolas aumentam a produtivi-
dade ao satisfazer as necessidades nutricionais essenciais de diversas cul-
turas. A Companhia vende uma gama completa de nutrientes, que são vitais 
para alcançar o melhor desenvolvimento e saúde das plantas. Fornecemos 
produtos químicos para tratamento de águas, mineradoras, indústrias de 
óleo/gás, etc. 2. Apresentação das demonstrações contábeis consolida-
das e principais práticas contábeis adotadas: 2.1. Base de apresenta-
ção: As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
2.2. Estoques: Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre o 
valor líquido de realização e o custo médio de produção ou aquisição.  
As provisões de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando 
consideradas necessárias. 2.3. Imobilizado: A depreciação é calculada 
pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil dos 
bens. 2.4. Empréstimos e financiamentos: São demonstrados pelos valo-
res de contratação, líquido dos custos de transação incorridos e subsequen-
temente, mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de ju-
ros efetiva. 2.5. Imposto de renda e contribuição social corrente e 
diferido: são calculados de acordo com as bases legais tributárias vigentes 
no Brasil. 3. Demonstrações contábeis consolidadas: Compreendem as 

demonstrações contábeis das empresas controladas: Compass Minerals 
Sudeste Indústria Ltda., Compass Minerals Nordeste Indústria e Comércio 
Ltda., Mixmicro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. e CMPQ 
Igarassu Participações Ltda. 4. Empréstimos e financiamentos: as obriga-
ções são representadas como segue:

Controladora e consolidado
Detalhes 2020 2019
Denominados em Reais 528.743 490.811
Financiamento à exportação 90.956 50.772
Financiamento de máquinas e equipamentos – 26
Capital de giro 321.426 349.886
Finep 21.456 28.813
Cessão de crédito - contas a receber 97.617 64.130
Custos de transação (2.712) (2.816)
Denominados em Dólares 54.187 63.052
Capital de giro 54.187 63.052
Total 582.930 553.863
Total Passivo circulante 381.153 238.921
Total Passivo não circulante 201.777 314.942
5. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social da Companhia em 
31/12/2020 é de R$329.433, composto por 54.416.710 ações ordinárias e 
1.692.000 ações preferenciais sem valor nominal.

Gustavo dos Reis Vasques
Presidente

Adilson Inacio da Silva 
Vice-Presidente de Finanças

Contador: Felipe Gomes da Silva 
CRC 1SP278373/O-4

As demonstrações contábeis consolidadas completas, juntamente com o parecer de auditoria  
da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., encontram-se arquivadas na sede da Companhia

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31/12 (Valores em R$Mil)
A T I V O                                            . 31/12/20 31/12/19
ATIVO CIRCULANTE          53          26
Disponibilidades            -          11
Caixa e bancos - 11

Títulos e Valores Mobiliários          38            -
Outros títulos de renda fixa 38 -

Outros Créditos          15          15
Diversos 15 15

ATIVO NÃO CIRCULANTE    10.875     8.851
Investimentos    10.875     8.851
Participação Coligadas/Controladas: No País    10.875     8.851

TOTAL DO ATIVO 10.928 8.877
P A S S I V O                                     . 31/12/20 31/12/19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    10.928     8.877
Capital:    13.450    10.400
De domiciliados no país 13.450 10.400

Lucros / (Prejuízos) acumulados (2.522) (1.523)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores    10.928     8.876

TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.928 8.877

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Lei 11.638)  31/12/20  31/12/19
Despesas/Receitas Operacionais (23) (30)
Despesas Gerais e Administrativas (23) (31)
  Outras despesas administrativas (20) (28)
  Despesas tributarias (3) (3)
Outras Receitas Operacionais - 1
Resultado Antes do
  Resultado Financeiro e dos Tributos          (23)          (30)
Resultado de Equivalência Patrimonial (976) (4.056)
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro        (999)     (4.086)
Resultado Líquido das Operações Continuadas (999) (4.086)
Lucro/ (Prejuízo) do Período (999) (4.086)
Atribuído a Sócios da Empresa Controladora (999) (4.086)
Nº de Ações: 3.519.451 2.721.352
Lucro (prejuízo) por Ação: (0,284) (1,502)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  31/12/20  31/12/19
Resultado do Período        (999)     (4.086)
Resultado Abrangente (999) (4.086)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reserva Outras Reservas Lucros ou Prejuízos Total Total

E V E N T O S Realizado     Legal           de Lucros             Acumulados 31/12/19 Controladores
Saldos iniciais em 01/01/19 1.200 16 2.547 - 3.763 3.763
Mutações do Período       9.200        (16)                (2.547)                      (1.523)     5.114             5.114
Aumento de capital 9.200 - - - 9.200 9.200
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - (4.086) (4.086) (4.086)
Destinações:              -        (16)                (2.547)                       2.563            -                    -

Reserva legal - - (16) 16 - -
Reserva de lucros - (2.547) 2.547 - -

Saldos finais em 31/12/19 10.400 - - (1.523) 8.877 8.877
Capital Reserva Outras Reservas Lucros ou Prejuízos Total Total

E V E N T O S Realizado     Legal           de Lucros             Acumulados 31/12/20 Controladores
Saldos iniciais em 01/01/20 10.400 - - (1.523) 8.877 8.877
Mutações do Período       3.050            -                        -                        (999)     2.051             2.051
Aumento de capital 3.050 - - - 3.050 3.050
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - (999) (999) (999)
Saldos finais em 31/12/20 13.450 - - (2.522) 10.928 10.928

Novo Mundo Holding Financeira S/A
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/20 31/12/19
Atividades Operacionais         (23)         (31)
Lucro líquido (prejuízo) do período (999) (4.086)
Resultado equivalência patrimonial 976 4.055

Variação de Ativos e Obrigações         (38)          (1)
(Aumento) diminuição de títulos e valores mobiliários (38) -
(Aumento) diminuição de outros créditos - (1)

Caixa líquido (aplicado) consumido
nas atividades operacionais         (61)         (32)

Atividades de Investimento    (3.000)    (9.170)
(Inversões) em:    (3.000)    (9.200)
   Investimentos (3.000) (9.200)
Dividendos/lucros recebidos de coligadas controladas - 30

Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de investimento    (3.000)    (9.170)

Atividades de Financiamento     3.050     9.200
Integralização de capital 3.050 9.200

Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de financiamento     3.050     9.200

Aumento(Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa (11) (2)
Modificações da Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 11 13

No fim do do exercício - 11
Aumento(Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa (11) (2)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Valores em Milhares de Reais)

1. Contexto Operacional: Em 03 de abril de 2006 através da Ata da Assem-
bléia Geral foi constituída a empresa “Novo Mundo Holding Financeira S/A”,
e tem por objeto a participação no capital de instituições financeiras e de-
mais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contá-
beis foram preparadas com base nas práticas contábeis emanadas da Legis-
lação Societária Brasileira, Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e
pela Lei nº 11.941/09, e de acordo com os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Principais Prá-
ticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As receitas e despesas foram
apropriadas pelo regime de competência. 3.2. Ativos e passivos circulantes
e a longo prazo: Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando
aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias incorridas,
deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apropriar e, quando

aplicável, provisões para perdas. 3.3. Investimentos: A participação societá-
ria permanente em controlada está registrada pelo método da equivalência
patrimonial. 3.4. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: O
imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro
líquido são calculados com base no lucro tributável, ajustado nos termos da
legislação pertinente. 4. Investimentos: O investimento em empresa contro-
lada está representado conforme tabela abaixo:
Moneycorp Banco de Câmbio S/A        2020        2019
Capital social 13.900 10.900
Patrimônio líquido 10.875 8.851
Quantidade de ações 1.845.963 1.447.550
Participação (%) 100% 100%
Saldo do início do período 8.851 3.737
Aumento de capital 3.000 9.200
Rendas (despesas) de participação em controladas (976) (4.056)
Dividendos recebidos - (30)
Total do investimento 10.875 8.851

5. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: No exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 o capital social subscrito é de R$13.450 (R$10.400 em
2019), está dividido em 3.519.451 ações ordinárias nominativas (2.721.352
em 2019), sem valor nominal. Em 26 de agosto de 2020 foi aprovado o au-
mento de capital social de R$10.400 para R$13.450 no montante de R$
3.050, mediante a emissão de 798.099 novas ações ordinárias nominativas.
Em 24 de abril de 2019 foi aprovado o aumento de capital social de R$ 1.200
para R$10.400 no montante de R$ 9.200, mediante a emissão de 2.013.100
novas ações ordinárias nominativas. b) Distribuição de lucros: Do resultado
apurado em cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumula-
dos e da provisão para o imposto de renda, 5% serão aplicados na constitui-
ção da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% do capital
social, e 25% serão distribuídos como dividendo obrigatório aos acionistas.
O saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembléia Geral.
Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não houve
distribuição de lucros por apresentar saldos de prejuízos nos exercícios. c)
Reservas de Lucros: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020
não houve movimentações em reservas de lucros. No exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019, houve as seguintes movimentações: (i) A rever-
são de reservas legais no montante de R$ 16 e das reservas especiais de
lucros no montante de R$ 2.547 para absorver o saldo de prejuízos acumu-
lados no exercício. 6. Juros de Capital Próprio: Nos exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não foi pago juros sobre capital próprio,
conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7. Contingências: Impostos
e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos
competentes por períodos variáveis de tempo.

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110330/O-6

O amadurecimento 
do mercado 

comprador de 
outsourcing

 
Romulo de Paula (*)

  
A terceirização de mão de 

obra de TI sempre foi uma 
saída para empresas que pre-
cisam evoluir ou gerenciar suas 
estruturas.

Mas, sem optar por contratar 
profissionais e aumentar seus 
quadros de funcionários, a 
ideia é deixar essa responsabi-
lidade nas mãos de fornecedo-
res especialistas, que garantem 
a alocação de profissionais 
que tenham o conhecimento 
adequado para aquela neces-
sidade. Como o outsourcing 
de TI não é propriamente algo 
novo, é natural que passaria 
por mudanças e evoluções ao 
longo dos anos. 

Atuando neste mercado há 
mais de uma década, tenho 
segurança em afirmar que este 
serviço continua extremamen-
te importante para as empre-
sas, só que há uma mudança 
do “outro lado do balcão”. Hoje, 
o contratante está muito mais 
exigente, o que faz com que os 
fornecedores tenham que se 
preparar cada vez mais para 
atender altos níveis de serviço. 

Se antes o papel de uma 
empresa de outsourcing era 
apenas selecionar bons profis-
sionais - e manter com ele uma 
relação de trabalho, ainda que 
ele estivesse alocado em um 
cliente – hoje espera-se dela 
um comprometimento muito 
maior, e que ela traga valor para 
a área de TI do contratante.

Atualmente, é muito comum 
que um cliente venha a nós 
solicitando profissionais para 
determinado projeto dentro 
de sua empresa, já tendo uma 
ideia de valor para a con-
tratação. E claro, com mais 
informações suas exigências 
são maiores do que eram no 
passado: o cliente não quer 
apenas um bom profissional, 
que entregue alta qualidade e 
não gere retrabalho. 

Muitas vezes quer também 
que o fornecedor se responsa-
bilize pela gestão e qualidade 
das entregas e do projeto como 
um todo, dentro do mesmo or-
çamento. Se para quem vende 
outsourcing isso pode parecer 
ruim, na verdade não é. 

Este maior nível de exigência 
vem abrindo oportunidades 
para que, em vez de apenas alo-
cações, o cliente opte por con-
tratar os chamados “squads”, 
um grupo de profissionais com 
conhecimentos em diferentes 
disciplinas e que também 
inclui todo o gerenciamento 
do projeto. É uma tendência 
em forte crescimento, e que 
veio para ficar no mundo do 
outsourcing.

Como diretor de uma empre-
sa que atua na área, entendo 
este aumento no nível de 
exigência em relação aos for-
necedores como algo natural e 
resultado do amadurecimento 
do mercado comprador. 

Nos mostra que os respon-
sáveis pela área de TI veem 
cada vez mais o outsourcing 
como a melhor opção para 
seus desafios internos, e isso 
continuará gerando uma série 
de oportunidades para quem 
oferece este serviço no pre-
sente e no futuro.

(*) - É sócio e diretor comercial da 
ART IT, empresa especializada em 

soluções e serviços de TI.
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Matéria de capa

São Paulo, quarta e quinta-feira, 21 e 22 de abril de 20216

Em termos de políticas para o 5G, a segurança regulatória 
pode ser um fator decisivo para os investidores privados ao 
considerarem os investimentos em infraestrutura de larga 

escala. Sem o conhecimento completo das intenções de governo 
e reguladores, as operadoras móveis podem relutar em fazer os 
investimentos significativos. Essas são algumas das conclusões 
da publicação "Encorajando os investimentos no 5G", conduzida 
pela KPMG. 

Sobre o método de comercialização, a publicação destaca que 
a maioria dos países optou por um mecanismo de leilão para 
comercializar e alocar o espectro. No entanto, várias operado-
ras de telefonia móvel manifestaram preocupação com os altos 
custos envolvidos, especialmente se considerados os custos da 
implantação do 5G. 

"No Brasil, os serviços comerciais 5G ainda não foram lançados 
pois o espectro provavelmente será comercializado, com possível 
implementação das redes e comercialização dos serviços e pro-
dutos 5G somente no final de 2021 e início de 2022. Há quatro 
grandes operadoras brasileiras que representam juntas mais 
de 97% do mercado. O mercado brasileiro vem diminuindo o 
número de acessos nos últimos cinco anos em algo próximo de 
19%, sendo uma das principais causas a modificação do perfil 
de consumo dos clientes. 

Além disso, as obrigações contidas no pré-edital do 5G 
devem fomentar o desenvolvimento de novos negócios, desde 
o compartilhamento de infraestrutura passiva, como dutos, 
postes, fibras escuras, torres, até ao compartilhamento de 
infraestrutura ativas, como transmissão de dados, equipa-
mentos e virtualização de redes", afirma Marcio Kanamaru, 
sócio-líder de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da 
KPMG no Brasil. 

O conteúdo revela ainda que, com essa nova visão legal, novos 
projetos de implementação devem ser estabelecidos respeitando 
eficiência, velocidade, divisão pelo território brasileiro de forma 
proporcional e razoável. 

Contudo, no caso do Brasil, iniciativas governamentais direcio-
nadas para a universalização dos serviços de telecomunicações 
serão fundamentais para a oferta de serviços em regiões que, 
por motivos como baixa densidade demográfica, baixa renda da 
população, inexistência de infraestrutura adequada ou outros, 
não oferecem taxa de retorno viável para investimentos das 
empresas do setor. 

A pesquisa da KPMG também listou as principais descobertas 
até agora sobre o tema: 

O 5G representa uma mudança radical no futuro da tecnologia e das comunicações diante da ampla gama de usos inovadores que ele 
pode suportar se comparado às gerações anteriores. Países do mundo todo estão buscando a implantação dessa nova tecnologia com 

o objetivo de embarcar de vez no crescimento econômico e acertar na política nacional de incentivo dessa nova geração móvel.

Foto de fauxels no Pexels

#tenhacicatrizes

Carol Olival

Teste de usabilidade: será que 
funciona para minha empresa?

Se você tem uma empresa - ou se você é a sua própria 
empresa, como acontece com todos os profissionais 

liberais - você com certeza já percebeu que nesse 
universo digital que estamos construindo, marketing 
e vendas se integraram, virando uma só área. E essa 
aliança só se fortalece com o auxílio da tecnologia, que 
criou o conceito MarTech com todas as possibilidades 
que o rastreamento digital possibilita às peças digitais 
de nossas campanhas de marketing e comunicação.

Mas tudo isso só funciona se a sua audiência enten-
der e conseguir utilizar suas peças como você plane-
jou. Se seu site, seu anúncio, seu banner, não forem 
claros e precisos no que você espera que seu cliente 
faça, que ação você poderá acompanhar, rastrear e 
compreender? As vezes nos perdemos na produção 
de peças e campanhas, e esquecemos de perguntar 
para quem está do outro lado, nossa audiência, se eles 
estão entendendo a mensagem que estamos passando. 
E é aí que entra o teste de usabilidade.

Sim, você terá que contratar uma empresa para 
fazer um teste de usabilidade para você. Dependendo 
do tamanho da sua empresa você realmente pode 

precisar de um teste profissional. Mas nada te impe-
de de fazer um teste pequeno, com uma audiência 
pequena, e dar um primeiro passo para adotar essa 
postura de perguntar, sempre, se sua audiência está 
realmente com você, compreendendo o que você 
verdadeiramente quer comunicar com suas peças. 

Fazer um teste de usabilidade pode ser tão simples 
– ou tão complexo – quanto você quiser. Se você for 
um profissional liberal, experimente convidar três 
clientes, em momentos separados, para navegar no 
seu site ou no seu perfil nas redes sociais, e aprender 
com o feedback que eles gratuitamente te oferecerão. 
Seu cliente é sábio, basta você saber perguntar.

Comece pensando quais são as três coisas mais 
importantes que você gostaria que seu cliente fizesse 
com o material digital que você vai pedir para ele 
utilizar. Suponha que você tenha um site e que o 
objetivo do seu site seja vender uma consultoria sua. 
Talvez as três ações mais importantes que você tenha 
no site sejam: 1. Que o cliente possa entender como 
funciona sua consultoria; 2. Que o cliente possa ver 
o preço da sua consultoria; 3. Que o cliente possa 
agendar um horário para uma primeira consultoria. 

Pois bem, tendo estabelecido essas três tarefas que 
você gostaria que todos os clientes que visitassem seu 

site fizessem, prepare um script da sua entrevista com 
os três clientes que você escolheu para fazer o teste 
de usabilidade com você e mãos à obra. Peça para 
cada um dos clientes executar essas tarefas no seu 
site e explique que não há certo ou errado, você só 
precisa que cada um deles navegue pelo site dizendo 
alto o que está pensando ao navegar pelo seu site. Se 
puder, grave a tela de navegação do seu convidado, 
para poder estudar onde eles estão clicando, o que 
estão pensando. 

Terminadas as entrevistas, será o seu momento 
de sentar e analisar os dados. Com certeza você 
encontrará erros no seu site, botões que não foram 
vistos e cliques que não foram feitos porque seu 
cliente não entendeu a mensagem ou simplesmente 
não viu a chamada para o clique. Delicie-se com 
esse feedback todo e apresse-se em consertar o que 
pode ser consertado para que no seu próximo teste 
de usabilidade essas tarefas possam ser facilmente 
executadas pelos seus próximos convidados.

Separar um dia por mês para fazer um teste de 
usabilidade e confirmar que sua audiência entende 
sua mensagem, é um hábito que não custa nada e 
que traz benefícios enormes para sua audiência. Crie 
esse hábito e aproveite os benefícios que ele trará 
para o seu negócio!

Membro dos Empreendedores Compulsivos, com 
graduação em Arquitetura, pós-graduação em 

Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, 
atualmente cursando um mestrado internacional em 

Digital Marketing, Carol Olival tem perfil multidisciplinar 
e transita com segurança pelos mercados de educação, 

marketing, vendas e treinamento.

4O apoio do governo é fundamental para acelerar o 
5G: o 5G tem potencial para impulsionar o crescimento econômico 
em vários setores e vários governos forneceram financiamento 
para pesquisa e desenvolvimento (P&D) para os casos de uso 
provenientes da utilização do 5G. 

O conteúdo da KPMG considerou as implantações e os planos 
futuros do 5G nas principais regiões do mundo (Coreia do Sul, 
EUA, Japão, China e Europa). Na maioria dos casos, o 5G se 
baseia na implantação do 4G. Para essas regiões, a pesquisa 
considerou a estratégia dos formuladores de políticas públicas 
para incentivar a implantação da rede 5G e as atividades e os 
planos das operadoras de telefonia móvel. 

"Países do mundo todo procuram o 5G para impulsionar o 
crescimento econômico futuro e acertar na política nacional de 
incentivo a essa nova geração móvel. Nesse cenário, a segurança 
regulatória é decisiva para os investidores privados ao considerarem 
os investimentos em infraestrutura de larga escala, como é o 5G. 

Os formuladores de políticas das regiões estudadas estabelece-
ram planos de como pretendem apoiar a implantação dessa nova 
rede em seus países. Em nossa análise das políticas nacionais, 
agrupamos as mesmas em quatro tópicos principais: espectro, 
superação das barreiras administrativas, acordos de comparti-
lhamento de rede e financiamento público. 

Além disso, há um amplo consenso de que uma pauta positiva 
com mais certezas regulatórias, mais previsibilidade e medidas 
para estimular a demanda, poderá garantir mais investimentos", 
afirma Luis Motta, sócio-líder de Tecnologia, Mídia e Telecomu-
nicações da KPMG na América do Sul. 

Sobre a necessidade de remoção das principais barreiras eviden-
ciada pela pesquisa, como a implantação das redes 5G deve ser 
um exercício dispendioso devido aos requisitos de infraestrutura 
e o desejo de obter uma cobertura mais ampla, os formuladores 
de políticas e as operadoras de telefonia móvel precisam con-
siderar alternativas para lidar com a implantação das redes 5G 
em seus respectivos países. A necessidade de revisar diversos 
regulamentos foi destacada em todos os países estudados. 

Sobre o possível compartilhamento de infraestrutura, embora 
a utilização conjunta das redes passivas tenha sido comum nas 
implantações do 3G e do 4G, a publicação da KPMG indicou que 
está percebendo um compartilhamento de rede mais ativo no 5G, 
sobretudo entre as principais operadoras europeias. 

O conteúdo está disponível na íntegra no link (http://home.
kpmg/br/pt/home/insights/2020/11/tecnologia-5g.html).

1A disponibilização e comercialização do espectro 
para várias operadoras: nos países mais avançados na implan-
tação do 5G, os formuladores de políticas planejaram a comer-
cialização de uma combinação de bandas de espectro para várias 
operadoras da rede móvel, permitindo assim, a concorrência. 

O espectro de banda média foi o mais frequentemente co-
mercializado em todo o mundo para o 5G, complementado pelo 
espectro de banda alta nos EUA e países do Leste Asiático e, 
também, pelo espectro de banda baixa com objetivo de cobertura 
nos países da UE. 

No Brasil, a Anatel planeja leiloar três frequências para o 5G: 
3,5 GHz, com 200 MHz de capacidade; 2,3 GHz, com 100 MHz 
de capacidade; e as sobras da faixa de 700 MHz, com 10 MHz 
de capacidade. 

2O compartilhamento de rede reduz o custo de im-
plantação: a implantação das redes 5G provavelmente será um 
exercício dispendioso. Como tal, vários formuladores de políticas 
têm defendido acordos de compartilhamento de rede orientados 
comercialmente como um meio de reduzir substancialmente 
os custos da construção da rede 5G. Inúmeras operadoras de 
telefonia móvel estão seguindo esse caminho. 

3Remoção das barreiras administrativas: a implantação 
das redes 5G exigirá uma coordenação com várias autoridades 
locais e regionais para instalar a infraestrutura necessária. Em 
todos os países considerados, os formuladores de políticas 
adotaram medidas para remover as barreiras administrativas à 
implantação da rede. 
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A ONU elegeu o dia 21 de 
abril como o Dia Mundial da 
Criatividade e Inovação. A orga-
nização celebra a data visando 
aumentar a consciência sobre 
o uso dessas capacidades para 
diferentes aspectos do desen-
volvimento humano. A ONU 
destaca que a criatividade e a 
inovação podem ajudar a dar 
solução a problemas em áreas 
como desenvolvimento econô-
mico, social e sustentável. 

A data é bastante conhecida 
no Brasil também por ser co-
memorado o Dia de Tiradentes.  
Porém, a criatividade é uma 
habilidade que pode ser exer-
citada diariamente? De acordo 
com a coordenadora do Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais 
do Colégio Marista Arquidio-
cesano, em São Paulo, Lilian 
Gramorelli, existem diversos 
jeitos de estimular a criativi-
dade e ter ideias inovadoras.

“Por exemplo, fazendo ques-
tionamentos, observando os de-
talhes ao redor e os enxergando 
com outra visão, conectando 
mais de duas ideias e, claro, 
experimentando. É importante 
lembrar de fazer pausas regu-
lares para evitar o cansaço. 
Chamado de ócio criativo, esses 
intervalos ajudam a revigorar o 
corpo e a mente para que, ao 
voltar a estudar, a capacidade 
de concentração e disposição 

estejam melhores”, explica a 
professora. 

A docente destaca que a 
criatividade, a solução de pro-
blemas complexos e o pensa-
mento crítico fazem parte da 
Agenda 2030, “um plano de 
ação da ONU para as pessoas, 
o planeta e a prosperidade, que 
busca fortalecer a paz univer-
sal”. Segundo a coordenadora, 
o pensamento científico, crítico 
e criativo também fazem parte 
das dez competências da Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC), e devem ser traba-
lhadas da Educação Infantil ao 
Ensino Médio. 

Para Lilian, não existe uma 
fórmula mágica para ser mais 
criativo, mas algumas dicas 
ajudam a melhorar o processo: 
 1) Não faça julgamentos e 

saia da chamada “zona 
de conforto”;

 2) Acompanhe o trabalho 
de pessoas criativas que 
são admiradas pelo seu 
trabalho;

 3) Faça “ócios criativos” 
para descansar a cabeça;

 4) Fuja da rotina e inove nas 
suas tarefas cotidianas;

 5) Faça um diário ou tenha 
um caderno de anotações, 
para anotar os pensamen-
tos e organizar as ideias. 
Fonte: (www.colegiosma-
ristas.com.br).

Como exercitar a criatividade?
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Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008586-16. 2020.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Patricia 
Persicano Pires, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Paschoal Brilha, Brasileiro, CPF 
194.759.128-27, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por  LMR Rolamentos Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 20.122,62 (Mar/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de
abril de 2021, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:  a) leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; b) eleição dos
membros da Diretoria e fixação de seus honorários. São Paulo, 19 de abril de 2021.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                               (20, 21 e 23)

Por outro lado, existem 
outras plataformas 
que podem ser explo-

radas, orienta o especialista 
Walter Soares. Quando a 
internet se popularizou no 
Brasil, no fim dos anos 1990, 
o termo “navegar” se conso-
lidou e popularizou junto aos 
seus usuários. 

A expressão “navegar na 
web” passou a ter um signi-
ficado amplamente ligado à 
tecnologia, deixando de lado 
o sentido original da palavra. 
Por outro lado, quando se 
lembra das grandes navega-
ções, aquelas que marcaram 
o comércio mundial na Idade 
Média, é importante lembrar 
que grandes nações, inclusi-
ve o Brasil, foram descober-
tas ali. Com isso, terrenos e 
mares foram desbravados, o 
que deu origem ao chamado 
“mundo novo”.

No marketing digital, exis-
tem também “mundos no-
vos” a serem explorados, 
analisa o especialista em 
marketing digital, Walter 
Soares: “Este mercado não 
pode se restringir apenas 
ao Instagram e ao Face-
book como as redes sociais 
para atrair o público e fazer 
uma venda. É preciso en-
tender que é fundamental 
encontrar novos meios de 
comunicação para contatar 
os usuários, apresentar o 
produto/serviço e assim con-
quistar uma parcela maior de 
pessoas”, destaca.

Atualmente o Instagram 
e o Facebook dominam 
todas as estratégias digitais 
do mercado de social me-

No marketing digital, existem também “mundos novos” a serem 
explorados.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
(“Companhia”) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral  
Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 30.04.2021, às 17h30, na sede social da Companhia,  
na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, São Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária:  
1. Tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras  
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercíco; 
3. Eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual, que vigorará  
até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022; e 4. Fixar a verba remuneratória global  
e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: 1. Aumentar o capital social  
mediante capitalização de reserva estatutária, com a consequente alteração do “caput” do artigo 5º  
do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social; 2. Consolidar o Estatuto Social,  
com a alteração mencionada acima. Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo (SP), 20 de abril de 2021. (a) Carlos Renato 
Donzelli - Presidente do Conselho de Administração. (21/23/24)

Saia do lugar comum, existem redes 
sociais prontas para serem exploradas
Ao se falar em estratégias de marketing digital, é comum citar ações direcionadas ao Facebook e 
Instagram, que são as redes sociais mais conhecidas dos internautas

plica Soares. Dentre elas, a 
Twitch se destaca, segundo 
Walter. “Com um ótimo 
sistema de controle, apre-
sentação no chat e geração 
de relatórios, ela é uma boa 
plataforma para arrecadar 
um público-alvo que busca 
diálogo e soluções rápidas 
para problemas objetivos”.

Dessa maneira, o especia-
lista acredita que “a Twitch 
pode ser utilizada para o 
marketing de influência, 
gerando parcerias e acordos 
para a apresentação de um 
determinado produto ou 
serviço ao vivo para centenas 
ou até milhares de pessoas”. 
Uma das ferramentas mais 
acessadas pelo público de 
todas as idades e que é ótima 
para conquistar o público é o 
YouTube. “Lá tem um ótimo 
sistema de SEO (Search 
Engine Optimization) para 
entregar conteúdo específi-
co para quem busca por ele. 

Por isso, através de um 
texto chamativo e de uma 
imagem de capa (thumbnail) 
de qualidade, mais pessoas 
podem ser facilmente atra-
ídas pelo conteúdo criado 
através de uma boa alocação 
de palavras-chave, sendo, 
inclusive, muito útil para 
remarketing”, destaca o 
especialista em marketing 
digital. Diante dessas ferra-
mentas, “restringir-se ape-
nas a Instagram e Facebook 
pode fechar as portas para 
novas oportunidades, novos 
caminhos, novos caminhos e, 
logo, para futuras vendas”, 
finaliza o especialista. Fonte: 
MF Press Global.
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dia. Porém, Walter observa 
que “outras redes existem, 
devem ser usadas por es-
pecíficos nichos e podem 
ser fundamentais para o 
desdobramento de uma es-
tratégia de marketing digital 
consolidada com presença 
maciça na web”. E como 
deve ser a exploração dessas 
novas redes? O especialista 
orienta que “buscando-as 
e entendendo também seu 
público, bem como a forma 
de como atingi-los com con-
teúdo de qualidade e contato 
constante com os usuários”.

O TikTok está cada vez 
mais se popularizando no 
Brasil. Além dos famosos 
comerciais sobre ele visto 
nas outras redes sociais, 
esta plataforma começou a 
fazer parte das estratégias 
de marketing digital de mi-
croempresas e até mesmo 
grandes corporações. “O 
sistema de algoritmo e do 
chamado “For You” permite 
atingir um grande número 

de usuários que consomem 
conteúdo referente e similar 
ao de uma marca”, analisa 
Walter Soares.

“Dessa forma, a própria 
rede social acaba entregando 
o conteúdo a mais pessoas 
para que elas conheçam algo 
similar ao que está sendo 
consumido no momento. O 
algoritmo apoia pequenos 
criadores e ajuda a tornar 
bons vídeos virais”, reforça 
o especialista. Durante a 
pandemia, as transmissões 
ao vivo passaram a se tor-
nar algo comum. As lives, 
como elas são chamadas, 
se tornaram intensamente 
consumidas por meio de 
diversas redes sociais. 

“Além das duas mais fa-
mosas (Instagram e Fa-
cebook), surgiram outras 
para atender somente a esta 
finalidade, como a Twitch, o 
Zoom e o Google Meet. Em 
comum, é uma maneira de 
conversar com a audiência 
e trazê-la para perto”, ex-

Daiane Nabuco (*)

A origem da contabilidade é muito 
antiga, desde os primeiros registros ne-
cessários quando da troca e venda dos 
comerciantes sendo exercida nas princi-
pais cidades da Antiguidade. 

As primeiras escritas contábeis datam 
do término da Era da Pedra Polida, quan-
do o homem registrava os seus primeiros 
desenhos e gravações. Se falarmos de 
algumas funções do contador tradicional 
estão os serviços de escrituração contábil 
e declarações fiscais. 

Muito foi o caminho percorrido pela 
contabilidade e hoje o profissional vem 
ganhando destaque em vários mercados 
como a Auditoria, Controladoria, Atuarial 
e em áreas como a Contabilidade Forense. 
As atividades de contabilidade forense se 
utiliza dos conhecimentos de contadores 
cotemplando uma maior exigência em 

seus padrões, aplicando esses conheci-
mentos em vários casos investigativos. 

Nos últimos anos, com a operação Lava 
Jato, muito se ouviu sobre: “Doleiros acusa-
dos de cometer crimes financeiros utilizando 
recursos públicos”, “propina repassada para 
doleiros e lobistas que pagavam políticos e 
funcionários público”, “registros financeiros 
inadequados”, “pagamentos intencionais 
com objetivo de obter vantagens”, “desvios”, 
entre outras alegações. 

A contabilidade forense vem para au-
xiliar na resposta à alegações de fraude, 
corrupção e lavagem de dinheiro, forne-
cendo respostas independentes à uma 
investigação. 

É necessário uma visão ampla sobre o 
caso em questão, podendo se utilizar de 
várias condutas, tais como: testes analí-
ticos, análises de tendências, avaliação 
documental, quantificação dos valores 
de registros em questão, assim como au-

xiliar em implantações de controles para 
mitigação de riscos à companhia, todas 
as atividades a depender do que é viável 
ao caso analisado. Considerando todas as 
possíveis análises dos registros contábeis 
da companhia, a evidência pode ser utili-
zada em relatórios como prova em litígios. 

Um ponto importante que não podemos 
deixar de lado é a Tecnologia, no qual, 
casa-se perfeitamente com as atividades 
da contabilidade forense, onde dados 
extremamente volumosos são coletados e 
tratados em ferramentas que nos possibili-
tam melhores análises, conclusões e menos 
onerosidade à companhia, que, muitas 
vezes se encontra num momento delicado 
financeiramente em uma investigação.

Quais serão as novas atividades e 
possibilidades no futuro no mundo da 
contabilidade?

(*) - É diretora na Charles River Associates Brasil.

A evolução da contabilidade – 
uma importante aliada para as investigações

Lançado há menos de seis 
meses, o Pix representa, 
atualmente, 8 em cada 
10 transferências 
de recursos no 
Brasil, superando os 
tradicionais DOCs e TEDs

O Pix pode ser utiliza-
do por quem precisa 
transferir recursos, 

pagar contas ou efetuar com-
pras presenciais e digitais, de 
forma instantânea, 24 horas 
por dia e a custo zero para os 
consumidores.

Tal sistema, assim como qual-
quer outro sistema bancário, 
deve ser utilizado com cautela 
ao passo que criminosos têm 
usado o Pix para aplicar golpes 
financeiros e realizar novos 
tipos de fraudes bancárias. 
Deve-se ter cuidado redobrado 
na hora de cadastrar as chaves 
ou de realizar transações.

Para realizar ou receber uma 
transferência, o cliente precisa 
fazer o cadastro de uma chave 
no sistema do banco em que 
tem conta. Existem quatro 
tipos de chaves:
	 •	por	CPF	ou	CNPJ,
	 •	por	número	do	celular,
	 •	por	 e-mail	 e	 por	 chave	

aleatória.

Cuidado com links envia-
dos por email, há criminosos 
enviando email falso em nome 
do banco para ter acesso às 
informações.  

Quando o Pix é usado para 
o pagamento de uma conta 

ou compra, é comum que ao 
invés da chave do recebedor, 
a transação seja feita por meio 
de um código numérico ou 
de um QR Code. Ao inserir 
esse código no aplicativo do 
banco ou ao ler o QR Code com 
o celular, é importante que o 
cliente observe com atenção 
os dados do destinatário 
do dinheiro, para saber se 
o recebedor é a pessoa certa. 
Esse golpe é bastante similar 
ao antigo golpe do boleto, em 
que bandidos “clonavam” um 
boleto verdadeiro e inseriam 
os dados de outra conta para 
o recebimento do dinheiro.

Por fim, caso você necessite 
receber dinheiro de um desco-
nhecido pelo Pix, é importante 
ter cuidado com os comprovan-
tes de transferências falsos. 
Criminosos forjam comprovan-
tes de operações para simular 
o envio do dinheiro para a 
conta das vítimas. Esse golpe 
é bastante comum em vendas 
feitas pela internet, por exem-
plo. O criminoso finge que fez 
o pagamento e leva embora o 
produto comprado.

Vale lembrar um dos as-
pectos mais importantes do 
Pix: as transações são ins-
tantâneas. Então, se você 
recebeu o comprovante, 
mas o dinheiro não caiu na 
conta, desconfie.

Eduardo Moisés

Como não cair nas 
fraudes do sistema de 

transferências Pix
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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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JUAN RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, profissão: analista de 
atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/06/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo de Sou-
za e de Meire Codinhoto Domingues de Souza. A pretendente: ANDREZA CRISTINA 
DE OLIVEIRA, profissão: funcionária pública municipal, estado civil: solteira, naturalida-
de: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 30/08/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Maria Cristina de Oliveira.

O pretendente: SEBASTIÃO DOS SANTOS FELIX, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 11/09/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Felix Maciel e de Ozana Gimenes 
dos Santos. O pretendente: RAFAEL DE SOUZA ALVES, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Venancio Alves e de Elisabete de Souza.

O pretendente: CRISTOPHER PRADO DE ABREU, profissão: encarregado de sessão, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fabio Ribeiro de Abreu e de Elenice 
Cortes do Prado. A pretendente: MAYARA APARECIDA NASCIMENTO MARTINS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Juvenal da Silva Martins 
e de Rosimeire do Nascimento Martins.

O pretendente: JOSÉ HORÁCIO GOMES, profissão: segurança, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Frei Miguelinho, PE, data-nascimento: 15/03/1963, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Horácio Gomes de Lima e de Agripina Júlia da 
Conceição. A pretendente: BERENICE DOS SANTOS, profissão: arrumadeira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 19/12/1967, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Estevam dos Santos e de 
Maria Valdecy dos Santos.

O pretendente: ITAMAR DANTAS DE ARAUJO, profissão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Uruçuca, BA, data-nascimento: 22/03/1959, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Iomar Vitor de Araujo e de Zelina Dantas de Oliveira. A 
pretendente: JOSEILMA GOMES DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Teolândia, BA, data-nascimento: 26/02/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Argemiro Batista dos Santos e de Maria da Luz Bomfim Gomes.

O pretendente: GILBERTO APARECIDO MARTINS, profissão: aposentado, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
22/07/1952, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Luiz Martins e 
de Darci de Andrade Silva. A pretendente: RAINETE ESTEVES DE FREITAS, profis-
são: aux. operacional, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
12/04/1962, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alcides Esteves de Frei-
tas e de Maria José de Freitas.

O pretendente: CAIO HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cleonice Rodrigues Vieira. A pretendente: ALES-
SANDRA DE PAULA BUENO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Anesio Batista Bueno e de Sarlete Aparecida de Faria Bueno.

O pretendente: BRAZ JOÃO DE SOUSA, profissão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 02/01/1950, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Braz de Sousa e de Antonia Maria de Jesus. A pretendente: 
JÊNIFER SILVA VIANA FEITOZA, profissão: camareira, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Cicero Viana Feitoza e de Rosalva Silva Viana Feitoza.

O pretendente: CLAYTON KAMP TEIXEIRA DE CASTRO ALCANTARA, profissão: 
metroviário, estado civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimen-
to: 13/04/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Teixeira de 
Castro e de Etildes Kamps de Castro. A pretendente: CAROLINA ALCANTARA KAMP 
DE CASTRO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 05/09/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel 
Alcantara dos Santos e de Vera Edina de Carvalho Santos.

O pretendente: JOSÉ DÍAZ RODRÍGUEZ, profissão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Huelva-Espanha, data-nascimento: 29/08/1983, residente e domiciliado 
em, filho de José Díaz Durán e de Josefa Rodríguez Pérez. A pretendente: VANESSA 
DA SILVA VIANA, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Guaru-
lhos, SP, data-nascimento: 08/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Jorge da Silva Viana Filho e de Maria de Lourdes Viana.

O pretendente: RAMON DE SOUZA DIAS, profissão: operador de telemarketing, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/2000, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ivo José de Souza e de Maria Aparecida 
da Conceição Dias. A pretendente: DAYANE SANTOS SILVA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/12/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Nasario da Silva 
e de Ivaneide Maria dos Santos.

O pretendente: CLAYTON GONÇALVES, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Roberto Gonçalves e de Iraci Maria Gonçalves. A preten-
dente: MICHELE DIAS GONÇALVES, profissão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Dias Gonçalves e de Carmen Silvia Gonçalves.

O pretendente: ARY PEREIRA DA CONCEIÇÃO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aristides Jesus da Conceição e de Angelita da Silva Pereira. 
A pretendente: JANE RAMOS DE OLIVEIRA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1980, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Ramos de Oliveira Filho e de Maria Lucia Angela de Oliveira.

O pretendente: JOÃO VITOR BERNI, profissão: preparador de máquinas injetoras, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdir Berni e de Claudia Aparecida Lean-
drini Berni. A pretendente: JANAINA APARECIDA DO NASCIMENTO LOPES, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edilson da Silva Lopes 
e de Rosana Aparecida do Nascimento Lopes.

O pretendente: MARILTON LIMA MEDRADO, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 25/12/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Milton Silva Medrado e de Mary Rose de Lima. A pretendente: 
REBECA GOMES MAZINI, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Fortale-
za, CE, data-nascimento: 18/05/1999, residente e domiciliada em Fortaleza, CE, filha de 
Pedro Soares Mazini e de Elza Maria Gomes do Amaral.

O pretendente: ADRIANO BATISTA TIBURCIO DOS SANTOS, profissão: estoquista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cosme Tiburcio dos Santos e de Neusa dos Santos 
Batista. A pretendente: ADRIANE SANTOS SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Armindo Bezerra da Silva e de Francisca Genir Silva dos Santos.

O pretendente: COSME TIBURCIO DOS SANTOS, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 27/09/1974, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Tiburcio dos Santos e de Maria Sousa de 
Oliveira. A pretendente: FRANCINE ROSA FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 04/02/1981, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Anesio Ferreira e de Luciene Rosa Coelho.

O pretendente: THIAGO LEITE COSTA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Aparecido Fernandes Costa e de Angela Aparecida Leite. A pre-
tendente: GABRIELA QUINTINO ALMEIDA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Artemia Quintino Almeida.

O pretendente: CARLOS GONÇALVES DE SOUZA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itamari, BA, data-nascimento: 05/10/1967, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Firmino de Souza e de Altina Gonçalves dos Santos. A pre-
tendente: MARIA DA SILVA, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Exu, PE, data-nascimento: 27/11/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Francisco Miguel da Silva e de Maria Americo da Silva.

O pretendente: LEANDRO SOUSA DE ANDRADE, profissão: aj.geral, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1976, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Armando Sousa de Andrade e de Maria de Fatima An-
drade. A pretendente: SOLANGE CRISTINA PINHEIRO NAZARÉ, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1977, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Nazare e de Elisabeth Pinheiro.

O pretendente: PABLO HENRIQUE JORDÃO, profissão: ajudante de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Rosa Jordão e de Maria de Fatima Tenorio. A pre-
tendente: FERNANDA SANTOS DA COSTA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Esmerindo Cordeiro da Costa e de Edvania dos Santos Costa.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA DOMINGOS BOAS, profissão: engenheiro elé-
trico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Domingos Boas e de Rosimeire 
Pereira dos Santos. A pretendente: GISELE FERREIRA PORTO, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Onicio Porto e de Fatima Ferreira Porto.

O pretendente: RENAN RODRIGUES DE SOUZA, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1994, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Renato Ferreira de Souza e de Elizete Rodrigues de 
Souza. A pretendente: VIVIANE RODRIGUES DA SILVA, profissão: engenheira de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Rodrigues da Silva e de 
Rosenil Gonçalves do Carmo.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: aux.de movimentação 
de carga, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 12/03/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Rodrigues Alves e de 
Maria Alice dos Santos. A pretendente: DANIELE FERNANDES DE SOUZA, profissão: 
aux.de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: Arapoema, TO, data-
nascimento: 20/05/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vicente 
José de Souza e de Erlândia Fernandes de Souza.

O pretendente: MURILO SOUSA DO NASCIMENTO, profissão: afiador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 09/01/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Manoel Soares do Nascimento e de Antonia Sousa Soares 
do Nascimento. A pretendente: BRENDA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/08/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Edivaldo da Silva Santos e de Antonia Renalda da Silva Rodrigues.

O pretendente: JOSE ELI MOREIRA DE SOUZA, profissão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 04/04/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel Alves de Souza e de Dinah Moreira de Oliveira. A pre-
tendente: SIMONE MOREIRA DA ROCHA, profissão: técnica de hemoterapia, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Raul Soares, MG, data-nascimento: 01/03/1976, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de José Geraldo da Rocha e de Florinda Moreira da Rocha.

O pretendente: CESAR APARECIDO BARBOSA, profissão: professor, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 16/06/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Leonardo de Brito Barbosa e de Eula Antonia Barbosa. A 
pretendente: FERNANDA NOGUEIRA BERNARDINO, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Deniza Bernardino e de Ana Rosa Bernardino.

O pretendente: WALDOMIRO DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado civil: viú-
vo, naturalidade: Mutuipe, BA, data-nascimento: 14/01/1949, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco dos Santos e de Maria São Pedro Rodrigues. 
A pretendente: SARA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1971, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Izalino dos Santos e de Raclides Chaves Viana.

O pretendente: SERGIO FURTADO LUMELINO JUNIOR, profissão: engenheiro me-
cânico, estado civil: solteiro, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 30/07/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Furtado Lumelino e de Janina 
Guerra Lumelino. A pretendente: ERIKA GAMBETI VIANA, profissão: engenheira ci-
vil, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Fernando Carneiro Viana e de 
Rosa Maria Gambeti Viana.

O pretendente: ALAN SANTOS PENHA, profissão: assistente de e-commerce, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1988, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Ademir Azêvedo Penha e de Rosalia Farias Santos. 
A pretendente: THAIS SANTOS DE ALMEIDA LIMA, profissão: cirurgiã dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jucelino de Almeida Lima e de Vanderli de Souza 
Santos de Almeida Lima.

O pretendente: JOÃO PEDRO BARAUNA DE SOUZA RODRIGUES, profissão: militar do 
exército, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel Rodrigues e de Deise Barauna 
de Souza. A pretendente: CATARINA COSTA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/2003, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Adriano dos Santos e de Angelina da Costa dos Santos.

O pretendente: GILSINEY MENEZES FERREIRA, profissão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Maraba, PA, data-nascimento: 16/03/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Batista Alves Ferreira e de Maria Lenir Menezes Ferreira. 
A pretendente: JAQUELINE BRITO SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 01/10/1987, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jeronimo Brito dos Santos e de Maria da Gloria 
Silva Santos.

O pretendente: ANTONIO NEILTON DA COSTA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Solonópole, CE, data-nascimento: 28/09/1974, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Holanda da Costa e de Maria 
Luiza Vieira Costa. A pretendente: KELLY MOREIRA DA ROCHA, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 09/11/1978, 
residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Raimindo Moreira da Rocha e de Neide 
Machado da Rocha.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: CRISTHIAN RODRIGUES DE LUCENA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão instalador, nascido em Suzano, SP, no dia (08/03/1998), residente e domici-
liado no Jardim Margarida, São Paulo, SP, filho de Ricardo Damião de Lucena Silva e 
de Rubenilza dos Anjos Artiquino. A pretendente: EVELYN MIRANDA SILVA PINTO, 
estado civil solteira, profissão técnica de saúde bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(01/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio 
Silva Pinto Filho e de Michele Miranda dos Santos.

O pretendente: JOB DA SILVA, estado civil divorciado, profissão servidor público 
municipal, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/08/1960), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José da Silva e de Ana Coelho Leite da Silva. 
A pretendente: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Jaguaribe, CE, no dia (04/10/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdimilson Alves e de 
Maria das Graças da Silva.

O pretendente: FABIO GOIS BERNARDINO, estado civil solteiro, profissão mecâ-
nico, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Bernardino e de Barbara Francisca Gois. 
A pretendente: FLÁVIA SOARES NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/04/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Eduardo do Nascimento e de Dirlene de 
Fatima Soares Nascimento.

O pretendente: CARLOS EDUARDO CARVALHO, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1990), residente e domiciliado no 
Parque Residencial D'Abril, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos de Carvalho e de Neide 
Oliveira Carvalho. A pretendente: HOSANA VITORIA DAS GRAÇAS MAIA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1998), residente 
e domiciliada no Parque Residencial D'Abril, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pereira 
Maia e de Maria de Jesus Maia.

O pretendente: EDUARDO FURLANETTE DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profis-
são operador de callcenter, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Costa da Conceição e de Sandra 
Bello Furlanette. A pretendente: GABRIELA BATISTA DE PAULA NAZARETH, estado 
civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Carapicuiba, SP, no dia (28/06/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jean Carlos de Paula 
Nazareth e de Cristiane Batista Xavier.

O pretendente: ISAAC GUEDES DA SILVA, estado civil viúvo, profissão funileiro, nascido 
em Paulista, PE, no dia (27/01/1962), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Severino Guedes da Silva e de Ambrozina Tereza da Silva. A pretendente: 
SUELY PISANO DA VEIGA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Ivai-
porã, PR, no dia (21/01/1974), residente e domiciliada em Sumaré, SP, filha de Gregorio 
Rodrigues da Veiga e de Gelce Pisano da Veiga.

O pretendente: ANTÔNIO CARLOS SILVA, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido 
em Piripiri, PI, no dia (15/05/1969), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Raimundo Nonato da Silva e de Joana Santiago da Silva. A pretendente: TERE-
ZINHA PEREIRA BARROSO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Pedro 
II, PI, no dia (09/07/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Luis Barroso e de Marcina Alves Pereira Barroso.

O pretendente: BRENO JESUS ALVES, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Reginaldo Alves Rocha e de Iza Jesus dos Santos Rocha. A 
pretendente: DANIELLE OLIVEIRA BARBOSA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Cordeiro Barbosa e de Cristiane Silveira 
de Oliveira.

O pretendente: ALDO ARLINDO SILVA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Arlindo da Silva e de Adelaide Ana da Silva. A pretendente: 
KELY ALVES DE ALECRIM, estado civil solteira, profissão escriturária administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edilson José de Alecrim e de Maria Rita Alves de Araujo.

O pretendente: ARITON PEREIRA BORGES, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Canarana, BA, no dia (26/09/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vitorino Borges Filho e de Marileide Rosa Pereira Borges. A pre-
tendente: ALINE TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/09/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edivan Avelino dos Santos e de Cleonice de Freitas Teixeira.

O pretendente: CLÉSIO DE SOUSA DIAS, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (29/10/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Juremi de Sousa Dias. A pretendente: ILMA MA-
TIAS NETO, estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (17/09/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel 
Matias Neto e de Maria Rosa da Conceição Filho.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA FAGUNDES PASSOS, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Neilto de Oliveira Passos e de Vanda de Oliveira Fagun-
des Passos. A pretendente: PATRICIA DA SILVA SOUZA PASSOS, estado civil divorciada, 
profissão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/05/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josue da Silva Souza e de Ivone Pereira da Silva.

O pretendente: ARTHUR DE SOUSA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão técnico 
em eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1992), residente e domiciliado 
no Jardim Santo Elias, São Paulo, SP, filho de Olivam Queiroz Ribeiro e de Antonia 
Maria de Sousa Ribeiro. A pretendente: DAYANE MENDES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão assistente de captação de recursos, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (17/10/1985), residente e domiciliada no Jardim Santo Elias, São Paulo, SP, filha de 
Damião Mendes dos Santos e de Rosimeire Lima da Silva Santos.

O pretendente: FELIPE DA SILVA FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maurilio Mendes de Figueiredo e de Neuza Silva de Figueiredo. A preten-
dente: KAROLINNE LAíS DE JESUS VASCONCELOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Kielcy Nunes de Vasconcelos e de Alaíde Maria de Jesus.

O pretendente: SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão conferente, nascido em Serraria, PB, no dia (22/11/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Luciana de Lima dos Santos. A pretendente: 
DEBORA ABRANTES SEBASTIÃO, estado civil solteira, profissão analista de crédito, 
nascida em Assis Chateaubriand, PR, no dia (10/04/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Pereira Sebastião e de Maria Aparecida Sebastião.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA GUAUDELINO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre de Mattos Guaudelino e de Marcia Maria da 
Silva. A pretendente: JULIANA MARIANO DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão opera-
dora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Ferreira de Araujo e de Rosana Mariano de Araujo.

O pretendente: WAGNER JÚNIOR DE SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (29/07/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Zoraide Cenere de Siqueira. A pretendente: 
REGINA PACIFICO, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (31/08/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero 
Pacifico e de Maria Aparecida Pacifico.

O pretendente: GUSTAVO GABRIEL DE CASTRO MARTELLO LOURENÇO, estado civil 
solteiro, profissão corretor de imóveis, nascido em São Pedro, SP, no dia (24/09/1988), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Luiz Lourenço e 
de Maria Olga Martello. A pretendente: SABRINA MERCEDES DE SENA VALLEJO, 
estado civil solteira, profissão corretora de imóveis, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(05/01/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Rodrigues Vallejo e de Edite Ribeiro de Sena Vallejo.

O pretendente: NSIMBA KONDI SEBASTIÃO, estado civil solteiro, profissão gerente 
comercial, nascido em República de Angola, no dia (07/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nsanza Sebastião e de Kondi Helena. A preten-
dente: KEMBI GASPAR HELENA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em República de Angola, no dia (02/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sakaneno Gaspar Miguel e de Helena Pedro Zau.

O pretendente: ALEX APARECIDO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profis-
são operador de máquina, nascido em Santo André, SP, no dia (17/08/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Maria 
do Socorro dos Santos. A pretendente: JULIANA DE JESUS REIS, estado civil solteira, 
profissão encarregada de seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sandoval Vieira dos Reis 
e de Edite Antonia de Jesus Reis.

O pretendente: DIOGO ALVES FARIAS, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (14/03/2002), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Paulo Perpetuo Farias e de Lidiana Alves de Freitas. A pretendente: GLEICE 
DA SILVA RITA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Levi Leal Rita 
e de Cristina Andrea Miranda da Silva Leal Rita.

O pretendente: DOUGLAS RIBEIRO MALTAS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de pedreiro, nascido em Suzano, SP, no dia (16/02/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Ribeiro Maltas e de Izabel Marina Resende. A 
pretendente: NAIARA APARECIDA GOMES PEREIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Aparecido Martins Pereira e de Maria Terezinha Gomes Pereira.

O pretendente: LUIZ ANTONIO BARBOSA DE SOUSA, estado civil divorciado, profis-
são promotor de vendas, nascido em Pau Brasil, BA, no dia (13/11/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Evangelista de Sousa e de Edna 
Maria Barbosa. A pretendente: KEYLA MILITANA DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1989), residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Antonio Rodrigues de Carvalho e de 
Margarida Militana de Carvalho.

O pretendente: MARCOS VINICIUS CARDOSO ARAUJO DE SOUSA, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar geral, nascido em Goiânia, GO, no dia (18/10/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alderico de Sousa Araujo e de Normélia 
Cardoso Araujo de Sousa. A pretendente: WALQUIRIA TELES DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Cordeiro da Silva 
e de Maisa Teles da Silva.

O pretendente: WALDEMIR APARECIDO DO NASCIMENTO, estado civil viúvo, 
profissão prensista, nascido em Douradina, PR, no dia (18/09/1968), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Angelino Fagundes do Nascimento 
e de Dirce Campoi do Nascimento. A pretendente: IRENE DA SILVA DELGADO, es-
tado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Codó, MA, no dia (19/03/1968), 
residente e domiciliada em Codó, MA, filha de Domingos Delgado e de Raimunda 
Nonata da Silva.

O pretendente: JOSUEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (17/05/1963), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Eduardo da Silva e de Luzia Antonia da Silva. A pretendente: MARIA APARE-
CIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em Milagres, CE, no dia (02/04/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Pedro dos Santos e de Maria Luzinira de Oliveira.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Josivaldo dos Santos e de Gleyce 
Michelle Martins Ribeiro. A pretendente: NAYARA APARECIDA AZEVEDO PEREIRA, 
estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/05/2002), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Erimilton Lopes Pereira e 
de Cicera Donizete de Azevedo Lopes Pereira.

O pretendente: BRUNO VINÍCIUS CONCEIÇÃO DE JESUS, estado civil solteiro, pro-
fissão montagem de material elétrico, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1993), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas de Jesus e de Ana 
Maria Conçeição de Jesus. A pretendente: ZENAURA SIQUEIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão bacharel em direito, nascida em Viçosa, AL, no dia (08/08/1973), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Edmilson Lopes da 
Silva e de Zilma Siqueira da Silva.

O pretendente: MATHEUS BARBOSA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1998), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Rodrigues e de Andreia Dias 
Barbosa Rodrigues. A pretendente: MAYARA SAMPAIO PEREIRA DE LIMA, estado 
civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josiano Pereira de Lima 
e de Katia Sampaio da Silva.

O pretendente: HENRIQUE HERRERO, estado civil solteiro, profissão cabista, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (30/09/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Brasil Herrero e de Isaura Laurentina de Lima. A pretendente: CINTIA STEFANIE 
SANTOS MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (30/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Aparecido Martins da Silva e de Gildete Lourdes dos Santos.

O pretendente: FABIANO DE SOUZA FERREIRA, estado civil divorciado, profissão vigia, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Esmenia de Souza Ferreira. A pretendente: MARINEVE MARCOLINO 
SOARES, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Santana do Mundau, AL, no dia 
(20/12/1979), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Pedro Marcolino 
dos Santos e de Cacilda Maria da Conceição.

O pretendente: LUCAS MARÇAL VIEIRA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1992), residente e domicilia-
do na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Marçal Tadeu Gouveia Ferreira e de 
Vanderlea Vieira Ferreira. A pretendente: KARINA DE SOUZA CORRÊA, estado civil 
solteira, profissão consultora de beleza, nascida em São José dos Campos, SP, no dia 
(11/09/1990), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Carlos Corrêa e de Maria de Souza Pereira Corrêa.

O pretendente: THALES AUGUSTO DE LIMA JULIANI, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro civil, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (13/09/1993), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Pereira Juliani e de Cleonice Lopes 
de Lima Juliani. A pretendente: INGRIT DE OLIVEIRA MANCILHA, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (25/05/1995), 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Antonio Jose Mancilha e de Neusa 
de Fatima Oliveira Mancilha.

O pretendente: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão alpi-
nista industrial, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José dos Santos e de Maria José Rodrigues 
dos Santos. A pretendente: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Severiano Pereira e de Alzira Maria Pereira.

O pretendente: VINÍCIUS BRANDÃO CORREIA, estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jonas Correia de Araujo e de Rita de Cassia Brandão Correia. 
A pretendente: LARISSA SILVA DAMACENA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/12/1995), residente e domiciliada 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Emerson Aparecido Damacena e de Rosangela 
da Silva Damacena.

O pretendente: RONIVON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão soldador, 
nascido em Campo Formoso, BA, no dia (29/08/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Izael Rafael dos Santos e de Helena Rosa de Jesus. A 
pretendente: GLAUCIA LUDMILA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Germano Silva e de 
Adelita dos Santos. Es
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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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

Educação: não acaba 
quando termina

2020 nos mostrou 
ainda mais o quão 
importante é NUNCA 
parar de estudar na 
vida

Se já vivíamos na era 
em que a apren-
dizagem acontece 

ao longo de toda a nossa 
vida e não em um período 
determinado (na escola, 
por exemplo), vemos que 
hoje o indivíduo tem a 
capacidade de aprender 
independentemente da 
idade, forma e  o contexto 
na qual ele está inserido.

Sabemos que há uma uma 
necessidade emergente e 
contínua de aprendizado 
por meio de outros for-
matos depois da formação 
profissional e este ano nos 
mostrou que as possibili-
dades para isso acontecer 
são inúmeras! 

Processos de aprendi-
zagem customizados e 
pensados para o aluno, o 
estímulo a autoaprendi-
zagem, o ensino híbrido 
(entre encontros síncro-
nos e assíncronos) e a 
ampliação de métodos 
inovadores que estimu-
lam o aprendizado de ma-
neiras diferentes, como 
gamificação, apps, trilhas 
de aprendizagem e pílulas 
do conhecimento, são 
apenas alguns exemplos 
de como podemos viver 
aprendendo.

Investir no lifelong lear-
ning (aprendizado ao longo 
da vida, em inglês) significa 

estimular de maneira vo-
luntária, proativa e perma-
nente o desenvolvimento 
pessoal e profissional do 
indivíduo, a partir destas 
diversas experiências de 
aprendizagem. 

Além do ambiente edu-
cacional em si, o conceito 
tem sido adotado no am-
biente corporativo para 
incentivar o fortalecimen-
to de uma cultura orga-
nizacional que valorize o 
processo de aprendizagem 
entre os profissionais. 
Afinal, em um mercado de 
trabalho tão competitivo, 
já não basta ao profissional 
o domínio de uma função. 

É preciso um processo 
de formação contínuo, que 
o ajude a desenvolver um 
conjunto de habilidades 
pessoais e profissionais 
para lidar com os desafios 
do ambiente corporativo 
e do mercado de trabalho. 
Após estas reflexões, pen-
so que aprender ao longo 
da vida é fundamental para 
buscar se aperfeiçoar e 
aprofundar em seus co-
nhecimentos para supor-
tar as demandas da própria 
vida pessoal e profissional. 

Sabemos que tudo muda 
e de maneira extremamen-
te rápida. É preciso nos 
adaptar e readaptar às 
inúmeras transformações 
e sermos interessantes ao 
mundo do trabalho. Apren-
der ao longo da vida é uma 
necessidade de todos!

(*) - É CLO da SG – 
Aprendizagem Corporativa e 
idealizadora do Trahentem®.

Flora Alves (*)

9www.netjen.com.br São Paulo, quarta e quinta-feira, 21 e 22 de abril de 2021

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ ROSIVAN DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente 
administrativo, estado civil solteiro, nascido em Currais Novos - RN, no dia (08/06/1975), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Raimundo Cândido da Silva 
e de Maria das Dôres da Silva. A pretendente: ANA CRISTINA OUTA, de nacionalidade 
brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(29/10/1963), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson 
Masao Outa e de Tosie Sone Outa.

O pretendente: HENRIQUE LEAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Guaratinguetá - SP, no dia (04/07/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Adalberto da Silva 
e de Rosete Leal da Silva. A pretendente: MARÍLIA SILVA DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Guaxupé - MG, no dia 
(04/10/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim 
Teodoro de Almeida e de Maria José da Silva Almeida.

O pretendente: ULRICH SOFNER CERVATTI, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de TI, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(27/06/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudinei 
Cervatti e de Célia Regina da Silva. A pretendente: THAYNA PADILHA LIMA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão assistente de mídias sociais, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (11/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Carlos de Lima e de Ivete Tuccio Padilha de Lima.

O pretendente: JOSE MANUEL CAVALIERE, de nacionalidade americana, profissão 
cabeleireiro e mergulhador, estado civil solteiro, nascido em Cidade de Nova York - 
Distrito do Queens Estados Unidos, no dia (26/08/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gustavo Claudio Cavaliere e de Myriam Emilia Abril. 
A pretendente: JULIANA GALHARDO BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão 
arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/12/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Belson de Oliveira Borges Filho 
e de Tania Aparecida Galhardo Borges.

O pretendente: MICHEL DE ARRUDA MAGOSSI, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico em mecatrônica, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 
(06/09/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cláudio 
Magossi e de Avelina Cassiano de Arruda Magossi. A pretendente: NATHALIA AGUIAR 
MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (15/10/1992), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São,Paulo - SP, filha de Nacip Saraiva Magalhães e de Maria da Gloria Sampaio 
Aguiar Magalhães.

O pretendente: THIAGO TONIOLO GALDI, de nacionalidade brasileira, profissão pro-
fissional de marketing/comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(22/06/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Caetano 
Galdi Neto e de Nanci Toniolo Galdi. A pretendente: DEBORAH FILOMENA PANDO, de 
nacionalidade brasileira, profissão profissional de moda/comercial, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (23/04/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Sidney Pando e de Maria Lucia Marti Pando.

O pretendente: LUCAS MAXUEL NEPOMUCENO DE CARVALHO, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em Sete Lagoas - MG, no 
dia (24/05/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Carvalho Filho e de Idalice Rosa de Carvalho. A pretendente: BEATRIZ MIUKY NERICI 
YAMANAKA, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (08/11/1995), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Carlos Takayuki Yamanaka e de Rosana Nerici Yamanaka.

O pretendente: WELDHER SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
psicólogo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/03/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deocleciano de Almeida Silva 
e de Maria de Lourdes Santos Carpinito. A pretendente: JAQUELINE ALBUQUERQUE 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, profissão designer gráfico, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (13/08/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Santana e de Virginia Gomes Mamedes.

O convivente: AMERICO DE SOUSA GONÇALVES, de nacionalidade portuguêsa, pro-
fissão autônomo, estado civil viúvo, nascido em Bolho - Portugal, no dia (10/08/1944), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Gonçalves e de 
Rosa de Sousa. A convivente: MARIA CRISTINA SELLARE, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil divorciada, nascida em Mirassol - SP, no dia (16/12/1956), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pasqual Sellare e de 
Amabile Consolo Sellare.

 

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:

ANA CAROLINA LOPEZ DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.240-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e cinco 
(06/06/1995), residente e domiciliada Rua Senador Georgino Avelino, 512, apartamento 
204, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleber Batista de Almeida e de Cristina Arau-
jo Lopez de Almeida. THAMIRES BARBOSA PAIVA DOS SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão coordenadora pedagógica, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital 
(CN:LV.A/182.FLS.195V-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de julho de 
mil novecentos e noventa e quatro (31/07/1994), residente e domiciliada Rua Senador 
Georgino Avelino, 512, apartamento 204, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Luiz Paiva dos Santos e de Telma Lima Barbosa Paiva dos Santos.

RICARDO ALVES FERREIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Arcoverde, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/033.FLS.142-ARCOVERDE/PE), 
Arcoverde, PE no dia dezessete de maio de dois mil (17/05/2000), residente e domici-
liado Rua Francisco da Cunha, 244, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ricardo Alves Ferreira e de Rosimery de Siqueira Tenório Alves. IRIS MAYA-
RA PACHECO FEITOSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/422.FLS.097-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro 
de dois mil e dois (28/12/2002), residente e domiciliada Rua Paulo Frontim, 499, casa 
02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Aurelio Silva Pacheco 
e de Joyce Feitosa Freire.

GLAUDSON HENRIQUE ROSA LIMA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nasci-
do no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.289V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (06/02/1988), 
residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 566, casa 03, Cidade Lí-
der, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ildemar de Oliveira Lima e de Suelene Rosa 
Lima. LILIANE CAPONI, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, 
nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.036V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/09/1985), residente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 566, casa 
03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tulio Jorge Caponi e de Wale-
ria Amalia da Costa Caponi.

ERASMO KLUKEVICZ SANTOS, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/301.FLS.004-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e oito (11/02/1998), residente e domiciliado Rua Laura 
Bossi, 99, apartamento 42-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alex Sandro Dias dos Santos e de Andrea Klukevicz. MARIA MAR-
CELA OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de loja, nascida em 
Itapiúna, Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.373-ITAPIÚNA/CE), Itapiúna, CE no dia 
trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (30/12/1998), residente e domi-
ciliada Rua Laura Bossi, 99, apartamento 42-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Evandro Viana dos Santos e de Marga-
rida Maria Oliveira Santos.

PEDRO ROBERT SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido em Taguatinga, Brasília - Distrito Federal (CN:LV.A/265.FLS.175-3º OFÍCIO DE 
TAGUATINGA/DF), Brasília, DF no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa 
e três (22/05/1993), residente e domiciliado Avenida Diogo José Machado, 807, casa 
01, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Robert da Silva e 
de Ivanilda Sousa Silva. LUCIMARA ALVES FONTINELE, estado civil solteira, profis-
são recepcionista hospitalar, nascida em Barras, Estado do Piauí (CN:LV.A/004.FLS.
317-BARRAS/PI), Barras, PI no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (23/12/1989), residente e domiciliada Avenida Diogo José Machado, 807, casa 
01, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucimar Alves Fontinele.

JONAS ALEXANDRE COSTA, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/201.FLS.183-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de abril de mil novecentos e noventa e quatro (20/04/1994), residente e domiciliado Rua 
Roncador, 03, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Zacaria da 
Costa e de Solange da Silva Rosa Costa. SARAH ALVES SANTOS, estado civil soltei-
ra, profissão atendente, nascida em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/136.FLS.17-MAUÁ/
SP), Mauá, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e oito (20/06/1998), 
residente e domiciliada Rua Rio Tefé, 351, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Amylton Reis Silva Santos e de Joana Darc Alves Santos.

ELVIS SIMIÃO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão analista químico, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e um de novembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (21/11/1986), residente e domiciliado Rua Domingos Rubi-
no, 224, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo Alves Martins da Silva e de Maria Belina Simião da Sil-
va. JULIANA GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar financeiro, 
nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/013.FLS.352-ITAIM PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(16/03/1988), residente e domiciliada Rua Domingos Rubino, 224, bloco B, apartamento 
42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francis-
co Carlos de Oliveira e de Fátima Regina Gomes.

WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de loja, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/246.FLS.300-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de abril de mil novecentos e noventa e seis (01/04/1996), residente e domiciliado Rua 
Francisco da Cunha, 502, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Adelson José da Silva e de Maria Betania da Silva. YNGRID AGUILAR ZAMBONI, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/299.FLS.258-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e oito 
(13/01/1998), residente e domiciliada Rua Francisco da Cunha, 502, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Benedito Zamboni Filho e de Sandra 
Herbas Aguilar.

DANIEL EDGAR LUFUPA, estado civil solteiro, profissão engenheiro de sistemas, nas-
cido em Huambo - Angola, Huambo - Angola no dia trinta de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (30/01/1989), residente e domiciliado Travessa Eugênia Fiacre, 06, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Lufupa e de Rosa Maria Lufu-
pa. GIZELE DONATO SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/047.FLS.146-PARELHEIROS/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de março de mil novecentos e noventa e seis (06/03/1996), residente e domiciliada 
Travessa do Berimbau, 60, B, Jardim Marilda, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Jose Adão Alves Santos e de Eri Donato Santos.

DANIEL RODRIGUES CARNEIRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar administra-
tivo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/019.FLS.125 CONSOLAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (16/02/1982), 
residente e domiciliado Rua dos Italianos, 558, Bom Retiro, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Edvar Felix Carneiro e de Maria Lucia Rodrigues Carneiro. ADRIANA CAS-
SIMIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida no 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.261-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (12/11/1986), 
residente e domiciliada Rua Pedro Leopoldo, 98, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Fernandes de Oliveira e de Joana Cassimiro de Oliveira.

PHELIPE DE OLIVEIRA GUIMARÃES SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de informações gerenciais, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/141.
FLS.135-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (24/01/1993), residente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 01 
Arraias, apartamento 48, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduar-
do Jose Guimarães da Silva e de Luzileide de Oliveira Brito da Silva. THALITA SOU-
ZA SILVA, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/266.FLS.108-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e seis (13/12/1996), residente e domiciliada Rua da Lagoa Feia, 
199, bloco 01 Arraias, apartamento 48, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marcos Antonio Alves da Silva e de Simone Aparecida de Souza Silva.

EVERTON SHINDY KITAMURA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/161.FLS.264V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio 
de mil novecentos e noventa e dois (20/05/1992), residente e domiciliado Rua Tineciro 
Icibaci, 487, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Hideyoshi Kitamura e 
de Celina Naoko Nakamaru Kitamura. BIANCA LUSTOSA ZACARO, estado civil soltei-
ra, profissão pedagoga, nascida neste Distrito (CN:LV.A/181.FLS.205-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e três (08/05/1993), 
residente e domiciliada Rua Mexiris, 20, bloco 03, apartamento 12, Vila Carmosina, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Zacaro e de Katia Alencar Lustosa Zacaro.

HENRIQUE CABRAL DE GÓES, estado civil solteiro, profissão fisioterapeuta, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/099.FLS.125 ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (15/12/1991), residente e 
domiciliado Rua Andorinha da Mata, 239, bloco A, apartamento 42, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Góes e de Marcia 
Cabral do Lago Góes. MICHELLE FERREIRA BROLIA, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/401.FLS.
065-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia treze de março 
de mil novecentos e noventa e oito (13/03/1998), residente e domiciliada Rua Jardim 
Tamoio, 361, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Glaucio Aguiar Brolia e de Eliane Cristina Ferreira Brolia.

JANILTON FRANCISCO GOMES, estado civil divorciado, profissão alfaiate, nascido 
em Goiana, Estado de Pernambuco, Goiana, PE no dia vinte e dois de fevereiro de mil 
novecentos e cinquenta e um (22/02/1951), residente e domiciliado Rua Félix Capella, 
73, apartamento 23-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco Gomes e 
de Claudemira Maria Gomes. MARIA APARECIDA AUGUSTO DE OLIVEIRA, estado 
civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Presidente Alves, neste Estado, Pre-
sidente Alves, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e quarenta e oito 
(27/11/1948), residente e domiciliada Rua Félix Capella, 73, apartamento 23-A, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Albino Augusto e de Filomena Rex Augusto.

JOSÉ CLAÚDIO DE LIMA, estado civil divorciado, profissão encarregado de constru-
ção civil, nascido em Jundiá, Estado de Alagoas, Jundiá, AL no dia dezenove de maio de 
mil novecentos e setenta e sete (19/05/1977), residente e domiciliado Rua Severino Ar-
boleya Imbernon, 279, B, casa 03, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Mariano André de Lima e de Maria José de Lima. THAINARA JULIANA ALVES COSTA, 
estado civil solteira, profissão estagiária, nascida neste Distrito (CN:LV-A-370,FLS.086 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de dois mil (02/03/2000), residente 
e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 634, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Newton Costa e de Ana Maria Juliana Alves Costa.

ESTEVÃO EUZEBIO DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão comerciário, nascido no 
Subdistrito Santa Efigênia, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.065-SANTA EFIGÊNIA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e setenta e um (07/09/1971), 
residente e domiciliado Rua Inácio Altini, 148, Conjunto Residencial José Bonifácio, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Idunalvo Euzebio De Assis e de Marilena de Souza. 
ROSA MARIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/027.FLS.042-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de março de mil novecentos e setenta e quatro (08/03/1974), residente e domiciliada 
Rua Inácio Altini, 148, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nair Maria de Oliveira.

LUCAS NASCIMENTO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão engenheiro ci-
vil, nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/188.FLS.256V-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(17/07/1995), residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 159, torre 
02, apartamento 15, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Claudionor Moreira de Carvalho e de Marinalva Ferreira do Nascimento. EMILY 
RODRIGUES DA SILVA ALVES, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/216.FLS.029-VILA PRUDENTE/SP), Santo André, 
SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (29/12/1997), 
residente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 159, torre 02, apartamen-
to 15, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Artur 
Rodrigues da Silva e de Edilene Alves da Silva.

CAIO HENRIQUE COELHO DANTAS, estado civil solteiro, profissão assistente finan-
ceiro, nascido neste Distrito (CN:LV.A/294.FLS.017V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e sete (25/11/1997), residen-
te e domiciliado Rua Agostino Alegro, 28, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ernani de Souza Dantas e de Elisa de Souza Coelho 
Dantas. KAREN CRISTINA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/139.FLS.025-2º SUB-
DISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezessete de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete (17/11/1997), residente e domiciliada Rua Agostino 
Alegro, 28, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Bonfim dos Santos e de Natalina Silva dos Santos.

PABLO VINICIUS DA FONSECA, estado civil solteiro, profissão médico, nascido em 
Sinop, Estado do Mato Grosso (CN:LV.A/015.FLS.204-2º OFÍCIO DE SINOP/MT), Si-
nop, MT no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e quatro (15/04/1994), 
residente e domiciliado Rua Ovelheiro, 02, bloco 01, apartamento 122, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Leomir da Fonseca e de Marineusa Terezinha Souza da Fon-
seca. JORDANA MAURA ALVES GONTIJO, estado civil solteira, profissão médica, 
nascida em Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais (CC:LV.B/013.FLS.050 MOEMA/
MG), Lagoa da Prata, MG no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (14/11/1985), residente e domiciliada Rua Ovelheiro, 02, bloco 01, apartamento 
122, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antônio Gontijo e de Lenice da Silva 
Alves Gontijo.

RÔMULO DA SILVA CAMPOS, estado civil solteiro, profissão serralheiro, nascido 
em Alto Piquiri, Estado do Paraná (CN:LV.A/008.FLS.273-ALTO PIQUIRI/PR), Alto Pi-
quiri, PR no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e sete (09/03/1987), re-
sidente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 531, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gelson Nogueira Campos e de Maria 
Helena da Silva Campos. KERIOLLAINY EWELLY DA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão assistente jurídica, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/117.FLS.015-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de 
mil novecentos e noventa e três (04/09/1993), residente e domiciliada Avenida Ernesto 
Souza Cruz, 531, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edezio Ramos dos Santos e de Ediane Maria da Silva Lins.

BRUNO PEDRO BERNARDO FRUSTACI, estado civil divorciado, profissão estoquista, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de mil nove-
centos e noventa (25/05/1990), residente e domiciliado Avenida Domingos de Mendon-
ça, 13, C, Jardim Maria Lídia, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de João Sergio Frustaci 
e de Terezinha Raimundo Bernardo Frustaci. JENIFFER LOPES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/205.
FLS.222 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia nove de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (09/04/1994), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa 
dos Namorados, 18, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleiton Alves dos 
Santos e de Valdete Machado Lopes dos Reis.

ARIEL DA SILVA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nascido 
no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.003-MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e sete (06/04/1987), residente e 
domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 1135, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adal-
berto da Silva Vieira e de Maria Edileuda Ferreira da Silva Vieira. FRANCIELE FER-
NANDES RAULINO, estado civil divorciada, profissão assistente social, nascida em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta (15/02/1980), residente e domiciliada Rua Nicola Venturini, 16, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Raulino Sobrinho e de Edy Fernandes 
Raulino.

RENATO DE ALMEIDA SANTOS, estado civil divorciado, profissão almoxarifado, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil nove-
centos e oitenta e dois (26/03/1982), residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 320, 
apartamento 22-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dilva de Almeida Santos. JÉS-
SICA DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão bombeira cívil, nascida 
em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/118.FLS.245V SUZANO/SP), Suzano, SP no dia 
dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (10/02/1992), residente e domicilia-
da Rua Aya Otaira Hirose, 93, Jardim Brasil, Suzano, neste Estado, SP, filha de Solange 
da Silva Pinheiro e de Orilio Gonçalves.

JOSE GREGORIO GUTIERREZ VELASQUEZ, estado civil solteiro, profissão supervi-
sor de estoque, nascido em Maturin - Monagas - Venezuela, Maturin - Monagas - Vene-
zuela no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e seis (26/10/1996), 
residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 158, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ricardo Antonio Gutierrez e de Yelut Coromoto Velasquez Rengel. 
LUCIA ELINA BRAVO CUBILLAN, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Maracaibo - Zulia - Venezuela, Maracaibo - Zulia - Venezuela no dia vinte e três de julho 
de mil novecentos e noventa e nove (23/07/1999), residente e domiciliada Rua Fraibur-
go, 158, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edixon Antonio 
Bravo Bravo e de Yaritza Coromoto Cubillan Fuenmayor.

ALEX RIBEIRO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em São Mi-
guel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.273-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e dois (31/07/1982), 
residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 219, Vila Taquari, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves de Lima e de Dalvina Ribeiro. JÉSSICA AF-
FONSO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão consultora, nascida no Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.271 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois (10/01/1992), residente e domiciliada Rua 
Mateus Barbosa de Rezende, 228, Parque Santa Rita, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Raimundo Helio de Souza e de Maria Aparecida Alves Affonso de Souza.

RICARDO JOSE FERREIRA, estado civil divorciado, profissão enfermeiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta (01/02/1980), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 109, bloco C, aparta-
mento 44-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jose Uirson Ferreira e de Darci Rabelo Ferreira. CINTIA FLAUSINO DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profissão analista de atendimento, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-032,FLS.263 VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho 
de mil novecentos e oitenta e cinco (01/07/1985), residente e domiciliada Rua Giúlio 
Ferro, 109, bloco C, apartamento 44-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Altair Jusé de Carvalho e de Geralda Augusto Flausino de 
Carvalho.

THIAGO MATOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/195.FLS.066-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (24/12/1993), residente e domiciliado Rua 
Camutanga, 45, bloco 05, apartamento 11-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Francisco Reis Almeida e de Rosalina Maria Silva de Matos. KAMILLA CRISTINA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida neste Distrito (CN:LV.A/253.
FLS.028V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos 
e noventa e seis (15/06/1996), residente e domiciliada Rua Camutanga, 45, bloco 05, 
apartamento 11-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alael Leandro da Silva 
e de Roberta da Silva.

LUCIMAR ANTONIO MORENO, estado civil viúvo, profissão operador de máquina, 
nascido em Nova Aliança, neste Estado, Nova Aliança, SP no dia onze de junho de 
mil novecentos e cinquenta e cinco (11/06/1955), residente e domiciliado Rua Barão 
Antônio de Cairari, 89, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lou-
renço Moreno e de Mercedes Rosaboni Moreno. EDNA APARECIDA DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão agente comunitária de saúde, nascida neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e sete 
(25/01/1967), residente e domiciliada Rua Barão Antônio de Cairari, 89, casa 02, Vila 
Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Pereira dos Santos e de Manuela 
Maria de Jesus Santos.
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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

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta e quinta-feira, 21 e 22 de abril de 202110

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DAnIEL SOARES LOPES, profissão: técnico em automação industrial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delfin Dolores Garcete Lopes e de 
Fatima Soares. A pretendente: BEATRIz SAMARA DE ARAujO, profissão: técnica 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Bonifacio 
de Araujo e de Vilma Alves da Silva.

O pretendente: LInCOLn VIníCIuS AnDRé SERAPIO, profissão: servente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Antonio Serapio e de Helena 
Aparecida André Serapio. A pretendente: BRunA DOS SAnTOS, profissão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Batista dos Santos 
e de Jociene Pereira Santos.

O pretendente: jOSé AnTOnIO nETO, profissão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mato Verde, MG, data-nascimento: 19/05/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Cardoso dos Santos e de Maria Salete dos 
Santos. A pretendente: ROSE APARECIDA MOnTEIRO, profissão: jardineiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Auxiliadora de Souza.

O pretendente: jACkSOn ARAujO uMBuRAnA SOuzA, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1996, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Carlos Umburana Souza e de Maria Sandra 
Araujo da Silva. A pretendente: InGRID DAnIELLE GOMES DA SILVA, profissão: 
atendente de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 03/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto 
Marinho Gomes da Silva e de Kátia Aparecida do Socorro.

O pretendente: DAnIEL MOREIRA BEzERRA, profissão: analista jurídico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Bezerra e de Orcezina Maria Moreira. 
A pretendente: AMAnDA GOMES DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gomes da Silva e de Saadia Tereza dos Santos Silva.

O pretendente: DAnIEL DE SOuSA SILVA, profissão: montador de estruturas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Miguel Alves, PI, data-nascimento: 28/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José da Silva e de Maria Helena 
de Sousa. A pretendente: jéSSICA MARIA DE FARIAS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 11/04/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Cicera de Farias Alves.

O pretendente: HEnRIquE TERRAzAS CECILIO, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1988, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Aparecido Cecilio e de Eliete Cynira Terrazas. 
A pretendente: FERnAnDA RODRIGuES SILVA, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucilene Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: ROBERTO RODRIGuES FREITAS, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de Souza Freitas e de Maria 
Laura Rodrigues Freitas. A pretendente: PRISCILA FERREIRA DA SILVA, profissão: 
assistente de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: RICARDO DA SILVA ARAujO, profissão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricio de Souza Araujo e de Maria 
Sousa da Silva Araujo. A pretendente: AnDRESSA COnCEIçãO LIMA, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
23/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Monteiro 
de Lima Filho e de Maria Nazaré da Conceição Lima.

O pretendente: DOuGLAS DA SILVA OLIVEIRA, profissão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1985, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Domilson Antonio de Oliveira e de Rosely da Silva Oliveira. A 
pretendente: DAnIELE CRISTInA SILVA, profissão: assistente de supervisão, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1986, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Edson da Silva e de Maria Dione Silva.

A pretendente: GRAzIELLy REnATA FERREIRA, profissão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosemeire Elisa Ferreira. 
A pretendente: TAnIA BARBOSA DO CARMO, profissão: cuidadora de idosos, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joldemar do Carmo e de Edna 
Barbosa do Carmo.

O pretendente: RAFAEL MESSIAS FuRTADO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de André Furtado e de Fatima Messias. A pretendente: 
THAMIRyS CRISTInA GOnçALVES BRITO, profissão: telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1997, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson de Sousa Brito e de Deusiana 
Nogueira Gonçalves.

O pretendente: LuCIAnO GOnzAGA DA SILVA, profissão: encanador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Lucia Gonzaga da Silva. A pretendente: 
THAIS MOuRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Juquitiba, SP, data-nascimento: 14/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Bernardino da Silva e de Ivonete Moura da Silva.

O pretendente: FERnAnDO HEnRIquE PInTO DOS SAnTOS, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Justiniano dos Santos 
e de Clarice Pinto dos Santos. A pretendente: EDILEuSA DIAS DOS SAnTOS, pro-
fissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Dias 
dos Santos e de Maria Nazareth dos Santos.

O pretendente: nELSOn GARCIA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1989, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nelson dos Santos Garcia e de Maria Arlene Souza Garcia. A 
pretendente: GABRIELA DE MACEDO DE AnDRADE, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo dos Santos Andrade e de 
Elizabete Macedo Santos.

O pretendente: EDGAR TROMBInI DE ASSuMPçãO, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1999, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Aparecido Martins de Assumpção e 
de Giovana Trombini. A pretendente: jEnnIFER OLIVEIRA nASCIMEnTO, profissão: 
auxiliar técnico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Sena 
Nascimento e de Juliana Oliveira Batista dos Santos Nascimento.

O pretendente: EGOn LADISLAu MOREIRA ROEMER, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Aracruz, ES, data-nascimento: 07/06/1978, residente e 
domiciliado em Itanhaém, SP, filho de Egon Clemente Henry Roemer e de Alice Rosane 
Moreira Roemer. A pretendente: SELMA MARCELO DE jESuS, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/10/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo José 
de Jesus e de Marlene Marcelo de Jesus.

O pretendente: EDuARDO junIOR AFFOnSO FERREIRA, profissão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/2000, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Eduardo Ribeiro Ferreira e de Mirian da Silva Affonso 
Ferreira. A pretendente: LAuRA STEFAny SILVA DE jESuS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson de Jesus e de Maria Sonia dos Santos Silva.

O pretendente: MARCELO CARVALHO DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Poço Verde, SE, data-nascimento: 10/07/1985, residente 
e domiciliado em Poço Verde, SE, filho de Jileno José dos Santos e de Maria Alice de 
Carvalho. A pretendente: ELIAnE OnOFRE RODRIGuES, profissão: supervisora de 
crédito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Rodrigues e de 
Sueli Aparecida Onofre.

O pretendente: ExPEDITO RODRIGuES DA SILVA, profissão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Canafístula, CE, data-nascimento: 16/06/1951, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Branco da Silva e de Margarida 
Rodrigues de Oliveira. A pretendente: FRAnCISCA FERREIRA LIMA, profissão: apo-
sentada, estado civil: viúva, naturalidade: Canafístula, CE, data-nascimento: 10/04/1954, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira Lima e 
de Maria Joana da Conceição.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jose Donizete Pereira e de Maria de Lourdes da Silva Pereira. A pretendente: 
STEPHAny FERREIRA DE MIRAnDA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sussuani Calixto de Miranda e de Salomé Estela Ferreira.

O pretendente: LuIz GuSTAVO SOARES MARquES, profissão: ajudante de 
jardinagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/08/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marinalva 
Soares Marques. A pretendente: AnA VALéRIA LEAL DOS SAnTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 12/07/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Silva dos Santos 
e de Edvane Leal dos Santos.

O pretendente: WELLInGTOn SAnTOS DA SILVA, profissão: auxiliar de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldeir Pereira da Silva e de 
Rosimeire dos Santos Dias da Silva. A pretendente: LARISSA GOnzAGA DE SOuzA, 
profissão: negociadora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nasci-
mento: 21/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gicelio 
Leandro de Souza e de Marines Gonzaga dos Santos.

O pretendente: LuCAS DOS SAnTOS MACIEL, profissão: promotor de telemarke-
ting, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
21/03/1994, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de José Maciel e 
de Ivanete Polunaria dos Santos Maciel. A pretendente: kETELy SILVA PAPA, profissão: 
aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Marcos Papa e de 
Nuciene Josefa da Silva Papa.

O pretendente: FLáVIO RIBEIRO ALVES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Hortelino Alves e de Maria do Carmo Pereira Ribeiro. 
A pretendente: FRAnCInEIDE GOnzAGA DA SILVA, profissão: auxiliar de atendi-
mento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Valentim da Silva 
e de Francisca Gonzaga da Silva.

O pretendente: VAnDERLAnDE PREGEnTInO DE ARAujO, profissão: encanador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Lagoa, PB, data-nascimento: 07/09/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Pregentino Dionizio e de 
Maria de Fátima Araujo. A pretendente: EDnA MAIAnE DA SILVA, profissão: agente de 
higienização, estado civil: solteira, naturalidade: Lagoa, PB, data-nascimento: 02/12/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Espedito da Silva e 
de Edileusa Maria de Araujo Silva.

O pretendente: DIEGO AuGuSTO SAnTOS DA SILVA, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1991, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Nelson Elias da Silva e de Ana Dayse Santos 
da Silva. A pretendente: AMAnDA APARECIDA GOnçALVES, profissão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Manhumirim, MG, data-nascimento: 
19/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Lúcio 
Gonçalves e de Marlene Arminda Ferman.

O pretendente: FRAnCISCO DE ASSIS ALExAnDRE, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 18/01/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Manoel Epitacio Alexandre de Jesus 
e de Ires do Céu Alexandre. A pretendente: CELIA REGInA RODRIGuES DA SILVA, 
profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-
nascimento: 19/06/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria de Fatima Rodrigues da Silva.

O pretendente: LuCAS DE CARVALHO MARIAnO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joao Severino Mariano e de Apareci-
da de Lourdes Pereira de Carvalho. A pretendente: DEBORA kAROLInE ROMAnO 
RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: atendente de restaurante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Rodrigues dos Santos e de Joana D'Arc 
Aparecida Romano Rosa.

O pretendente: LuíS CARLOS BARBOSA, profissão: condutor escolar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1966, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Deodato Barboza e de Carmelita 
Santos Barboza. A pretendente: ALESSAnDRA SOuSA GOnçALVES, profissão: 
professora de educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: Fátima do Sul, MS, 
data-nascimento: 01/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Gonçalves Vieira Neto e de Antonia Hilda de Sousa Vieira.

O pretendente: jOãO VITOR BALIEIRO SILVA SAnTOS, profissão: mecânico de 
ar condicionado, estado civil: solteiro, naturalidade: Espinosa, MG, data-nascimento: 
24/11/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio José 
dos Santos e de Eva Balieiro Silva Santos. A pretendente: DARA CRISTInA CLARA 
MEnEzES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Urandi, BA, data-nasci-
mento: 13/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dilson 
Francisco de Menezes e de Ernestina Clara de Sousa.

O pretendente: ABEL CIRILO DA GAMA nETO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 21/07/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelson José da Gama e de Valdeci 
de Oliveira da Gama. A pretendente: VALERIA DE jESuS RuIz FERREIRA, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/08/1998, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Osvaldo Ruiz 
Ferreira e de Edna Maria de Jesus.

O pretendente: ARMInDO FERREIRA DA ROCHA, profissão: prensista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ulisses Ferreira da Rocha e de Maria 
Madalena Santos. A pretendente: MARIA DA COnCEIçãO DE jESuS SOuzA, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 08/12/1961, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Bispo de Souza 
e de Maria Carmina de Jesus.

O pretendente: DIEGO FERREIRA DA CRuz, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Luiz Ferreira da Cruz e de Edina 
Maria da Conceição da Cruz. A pretendente: TAIS ORTIz DE OLIVEIRA, profissão: 
assistente de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar Ortiz 
de Oliveira e de Cleusa Maria Antonio Ortiz de Oliveira.

O pretendente: jAMES PICCOLI PACÓ, profissão: cortador de tecido, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David Ramos Pacó e de Ivonete Cristina Piccoli 
Pacó. A pretendente: jéSSICA DIAS DA COSTA, profissão: controladora de acesso, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 10/10/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldair José da Costa e de Patricia 
de Sousa Costa.

O pretendente: AnDRé HEnRIquE DE MIRAnDA PEREIRA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1988, residente 
e domiciliado em Poá, SP, filho de Justino Pereira e de Maria José Silva de Miranda. A 
pretendente: PALOMA TuAnny nASCIMEnTO TOnOn, profissão: psicóloga, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Tonon e de Maria Lucia do 
Nascimento Tonon.

O pretendente: kELECHI VICTOR nWOkORIE, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 07/07/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nwokorie Boniface Onwuekpikpe e de Nwokorie Juliet 
Chidi. A pretendente: RAnGELLE MARIA DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimento: 17/05/1993, re-
sidente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Renan Virtuoso dos Santos e de Alzira 
Maria dos Santos.

Entre os itens mais visados para o roubo estão: cigarros e 
bebidas, autopeças, aparelhos eletrônicos e combustível.

Embora os dados 
levantados pela As-
sociação Nacional 

do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC) apontem 
uma tendência de queda 
nas ocorrências em relação 
ao ano anterior, as perdas 
das empresas chegam à 
casa dos R$1,8 bilhão.

Dada a importância do 
transporte rodoviário de 
cargas no escoamento da 
produção nacional, é pos-
sível afirmar que este tipo 
de crime, em especial, gera 
amplas repercussões na 
economia do país, além de 
explorar uma vulnerabili-
dade intrínseca à infraes-
trutura logística brasileira. 
Ainda segundo a pesquisa, 
entre os itens mais visados 
para o roubo estão: cigar-
ros e bebidas, autopeças, 
aparelhos eletrônicos e 
combustível.

Nesse contexto, empre-
sários do TRC têm contado 
cada vez mais com a tec-
nologia para proteger suas 
frotas, cargas e colaborado-
res. “Atuamos fortemente 
com um time no backoffice 
para análise do perfil do 
motorista, suas últimas 
viagens, histórico de trans-
portes e mercadoria. Temos 
também ferramentas para 

Gerenciamento de riscos é fator crucial 
para combater roubos de cargas

Em 2019, o Brasil registrou, oficialmente, mais de 18 mil roubos a cargas

mos, além de rastreador, o 
gerenciamento de rota em 
tempo real, identificando 
pontos de riscos para pa-
radas e pernoites. A equipe 
do gerenciamento de risco 
também notifica qualquer 
saída e mudança de rota 
para uma melhor controle 
da viagem”, acrescenta 
Diego.

Essas ações preven-
tivas fizeram com que 
o número de roubo de 
cargas transportadas pela 
Rodovico Transportes se 
mantivesse baixa durante 
os últimos quatro anos, 
foram dezoito roubos 
desde 2018. A expec-
tativa é que no ano de 
2021, estes processos 
continuem evoluindo e 
sendo difundidos entre as 
empresas do transporte 
rodoviário de cargas. O in-
vestimento em segurança 
e um bom planejamento 
operacional são a espinha 
dorsal de qualquer em-
preendimento logístico, 
e, sem dúvida, garantem 
o funcionamento do setor, 
a despeito de quaisquer 
imprevistos.

(*) - Formado em logística, pós-
graduado em Gestão Empresarial 

pela FGV, atua como Diretor de 
Desenvolvimento e negócios na 

Rodovico Transportes. 
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buscar informações ca-
dastrais em plataformas, 
analisando a vitimologia 
do motorista, e iniciando 
o reconhecimento facial 
para não haver fraudes de 
clonagem de documentos” 
afirma Diego Nazari, dire-
tor de desenvolvimento 
de negócios na Rodovico 
Transportes.

“A tecnologia está ativada 
constantemente em todos 
os processos, desde o moto-
rista terceirizado até o mo-
torista da frota. Conforme 
a estruturação do centro 
de controle, houve uma 
redução de acidentes para 

zero em nossa frota própria; 
quanto a roubos, nossos ín-
dices também caíram mui-
to” continua o empresário. 
De fato, inovações como o 
rastreamento remoto de 
veículos, gerenciamento de 
rota em tempo real e a co-
leta e cruzamento de dados 
podem ser consideradas as 
grandes responsáveis pela 
queda no número de roubos 
nas estradas. 

Aliadas a técnicas de 
gerenciamento de risco, 
elas são fundamentais na 
garantia da segurança da 
carga e dos colaboradores. 
“Para nossa frota, implanta-

joão Bizzarri (*)
 
Nos últimos anos, o debate 

sobre a importância da diversi-
dade no mercado de trabalho se 
intensificou, o que é ótimo. 

Afinal, empresas diversas, que 
contemplam colaboradores com 
trajetórias e bagagens culturais 
diferentes tendem a desenvolver 
uma visão multidisciplinar que 
facilita a resolução de conflitos. 
Mas se a diversidade no ambiente 
corporativo é tão importante, 
por que tantas empresas ainda 
insistem em fórmulas antigas, 
engessadas e tão genéricas nos 
cursos e treinamentos oferecidos 
para públicos singulares? 

Já pensou como seria ruim 
ouvir por duas horas seguidas a 
playlist de um ritmo que você não 
se identifica? Que não tem nada 
a ver com você? É basicamente 
o que muitas empresas fazem 
quando desperdiçam tempo e 
dinheiro oferecendo conteúdos 
extensos, maçantes e sem pro-
pósito para colaboradores com 
funções, interesses e habilidades 
opostas. 

Com raras exceções, como 
em cursos de compliance, segu-
rança da informação, primeiros 
socorros, simulações de incêndio 
e afins, não há razão lógica que 
explique essa prática. 

Embora seja um dos primeiros 
gastos a ser cortado em tempos 
de crise, investir em qualificação 
e treinamento profissional é até 
três vezes mais barato do que 
realizar novas contratações, de 
acordo com pesquisas feitas pela 
Society for Human Management 
(SHRM) e pela Association for 
Talent Development. Além do 
prejuízo financeiro, as vagas 
abertas demoram em média 42 

dias para serem preenchidas, de 
acordo com o SHRM. 

Identificar e desenvolver as 
melhores habilidades de uma 
equipe não é fácil, mas o tra-
balho compensa. Prova disso é 
que muitas empresas efetivam 
seus melhores estagiários, ou 
seja, aqueles que aproveitaram a 
oportunidade para aprender com 
a empresa e com os funcionários 
mais experientes. Oferecer o 
conteúdo certo, no momento 
certo é um bom caminho para 
engajar e manter a equipe com-
prometida com a organização. 

Afinal, é preciso oferecer 
mais do que um salário e um 
pacote razoável de benefícios. 
As pessoas querem se identificar 
com a cultura organizacional, 
querem se sentir representadas, 
importantes e respeitadas como 
indivíduos. Em outras palavras, 
querem que as palavras bonitas 
usadas para definir a missão, 
visão e valores tenham aplicação 
na prática. 

Em vez de forçar o interesse 
por um assunto pré-determina-
do, experimente dar autonomia 
para que as pessoas escolham o 
que querem aprender. Subsídios 
educacionais costumam funcio-
nar bem. Não há como cobrar que 
os funcionários tenham mindset 
de dono, se não têm autonomia 
para nada. 

Por isso, vale revisar os pro-
cessos periodicamente e realizar 
uma autocrítica a fim de identifi-
car as necessidades de cada um 
e oferecer conteúdos personali-
zados sempre que possível. 

(*) - Formado em Engenharia Mecânica 
pela unicamp e com passagens pela 

Bain & Company, é cofundador da 
SkillHub. 

Autonomia é a chave 
para engajar equipes
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