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Em meio à crise provocada pelo Coronavírus, aprender a negociar 
dívidas e se relacionar com os credores pode ser a melhor estratégia 
para sobrevivência do negócio. Do último ano para cá, mesmo que 
de formas e intensidades diferentes, todas as empresas no Brasil 
foram afetadas em função dos desdobramentos e consequências da 
Covid-19. E é fato também que, infelizmente, faz com que boa parte 
dessas estejam endividadas e lutando para sobreviver e manter suas 
portas abertas nos próximos meses, que serão marcados ainda pelas 
incertezas econômicas e no âmbito da saúde.  

Negociação de dívidas pode salvar 
empresas na pandemia

Desde que apareceram como tecnologia, as pesquisas de internet 
se tornaram atrativas pelo impacto do "tempo real". Vamos deixar que 
o público decida! Qual foi a melhor escola de samba do carnaval? O 
melhor jogador em campo? Quem merece sair do BBB? No campo do 
entretenimento e para esse uso, entender o perfil do respondente parece 
menos relevante, mas, este é o ponto que queremos trazer neste artigo, 
dá para sustentar decisões de negócio com pesquisas de internet?  

Por que sua empresa deve fazer pesquisas 
pela Internet?

Do desenvolvimento web e mobile, passando pela computação em nuvem, 
data analytics, ciência de dados, até a segurança cibernética e a inteligência 
artificial, o leque de oportunidades na área de Tecnologia da Informação 
(TI) é diverso. Mas algumas funções despontam como as mais contratadas, 
segundo análise de Christina Curcio e Janaina Lima, especialistas com 20 
anos de experiência em TI, sócias da Icon Talent, especializada em recru-
tamento e seleção em TI para empresas de todos os segmentos.  

As nove vagas mais procuradas em TI e as 
habilidades exigidas
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Negócios em Pauta

Versatilidade do novo SUV
A Ford começou ontem (1º) a campanha de lançamento do Bronco 

Sport, com um filme que destaca o perfil aventureiro do novo SUV e a 
sua versatilidade de uso em trilhas off-road e na cidade, para quem quer 
sair do lugar comum. Além de televisão e mídia digital, ela inclui peças 
para mídia exterior e tem abrangência regional, com exibição no Brasil e 
nos mercados da Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. O filme 
“Habitat Natural” mostra situações inusitadas de quem busca um estilo 
de vida que combina o melhor da natureza e da cidade. O Bronco Sport 
chega ao Brasil na versão Wildtrak, com motor 2.0 EcoBoost de 240 
cv, transmissão automática de oito velocidades, tração 4x4, diferencial 
traseiro blocante e sete modos de terreno. Tem também o app de co-
nectividade Ford Pass, nove airbags, várias tecnologias semiautônomas, 
acabamento premium e soluções inteligentes de conveniência a bordo.  

  Leia a coluna completa na página 3

Foto: Ford/reprodução
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MBX: evento digital promove networking 
entre profissionais de todo o mundo

@Uma nova proposta de evento leva o networking dos encontros pre-
senciais para o universo digital. O MBX – MBA Experience começa 

dia 23 de junho (quarta-feira), em uma experiência de aprendizado 100% 
online e gratuita, e segue até 13 de agosto com o fim das apresentações 
dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) dos alunos dos MBAs 
USP/Esalq. Para que as atividades não sejam apenas apresentações 
com baixa interatividade, o MBX ocorre em uma plataforma exclusiva, 
de alcance internacional, possibilitando o contato entre profissionais 
de todo o mundo. O evento é aberto ao público e as inscrições já estão 
abertas no site: https://mbx.mbauspesalq.com/. O primeiro dia de evento 
(23 de junho) conta com palestras e mesas redondas, ministradas por 
grandes personalidades que já incorporaram a transformação na vida 
pessoal e profissional. Este grande encontro ocorre das 9h às 17h e 
está dividido em dois temas: Inovação – Simplicidade X High Tech e 
Carreira e Autogestão.    Leia a coluna completa na página 2
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Combater os atos antiéticos é 
um dos desafios de qualquer 
organização comprometida 
com boas práticas de 
governança corporativa e com o 
desenvolvimento sustentável do 
negócio. 

De acordo com o artigo de Leonar-
do Flach, os atos antiéticos são 

comportamentos que não estão em 
consonância com princípios que regem 
os valores do que é certo e errado. Aqui, 
podemos considerar normas sociais 
como aquelas previstas na Constituição 
e na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

Para consolidar uma cultura ética é 
necessário colocar em prática ações estra-
tégicas de engajamento e gestão de capital 
humano. Confira quais são:

1. Ter um Código de Ética e Condu-
ta - O primeiro passo para consolidar uma 
cultura de ação contra atos antiéticos é 
desenvolver um Código de Ética e Conduta. 
Esse documento é o que vai apresentar as 
diretrizes da governança corporativa da 
sua empresa. 

É importante que ele seja escrito de 
maneira clara e didática, para facilitar a 
compreensão por todos os perfis de cola-
boradores.

Esse material deve definir quais são os 
dispositivos que a empresa tem para coibir 
atos antiéticos. Além disso, é essencial que 
ele disponha sobre as penalizações que a 
organização pode aplicar, bem como quais 
são as consequências jurídicas previstas 
na legislação. 

Deve estar clara para todos os sócios, 
investidores, colaboradores, clientes e 

Como reforçar uma cultura 
éticas nas empresas
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POR QUE VOCê PRECISA PENSAR SOBRE A 
gERAçãO Z AgORA E NãO DEPOIS?    Leia na página 6

VERDADEIROS NATIVOS DIgITAIS

parceiros da empresa. Esse alinhamento é 
essencial para o compartilhamento de boas 
práticas. Há condutas diárias inadequadas 
que são reproduzidas por mera ignorância 
em saber que elas não são corretas, e mui-
tas são embasadas em costumes sociais 
marcados por preconceitos e maus hábitos.

2. Implementar um canal de denún-
cia - É a principal ferramenta à disposição 
dos colaboradores para o combate a atos 
antiéticos. É fundamental que todo o head-
count (quadro de funcionários) saiba da 
existência desse meio de comunicação. É 
importante que esteja claro que a denún-
cia pode ser feita de maneira anônima, 
reforçando uma política de não retaliação.

Além disso, deve-se garantir que esse 
canal de denúncia seja disponibilizado tam-
bém para outros stakeholders do negócio, 
como clientes e fornecedores. Eles devem 
se sentir confortáveis para denunciar pos-
síveis atos antiéticos que presenciem de 
profissionais da empresa.

Um ponto que não pode ser negligencia-
do é a transparência do departamento de 
compliance. Ele deve compartilhar com 
toda a plataforma de negócio os indicadores 

relacionados com as denúncias recebidas 
e apuradas. As pessoas precisam estar 
munidas de informações para confiar na 
eficácia do canal de denúncia. Dessa for-
ma, elas são estimuladas a utilizar quando 
necessário.

3. Capacitar seus colaboradores - A 
capacitação é a melhor maneira de preparar 
a empresa, consolidando a cultura contra 
atos antiéticos. É por meio do alinhamento 
contínuo e do esclarecimento que será 
possível reduzir situações de fraudes, 
corrupção e assédio, seja dentro do espaço 
da organização ou no trato com clientes e 
parceiros.

Uma organização comprometida em 
alcançar uma conduta ética conquista a 
credibilidade de diversos agentes impor-
tantes no mercado. Ela consolida parcerias 
sólidas e consumidores promotores da 
marca. Por isso, investir em estratégias 
para coibir ações antiéticas é primordial 
para o crescimento de qualquer negócio.

(Fonte: Renato Almeida dos Santos é especialista 
em compliance e sócio da S2 Consultoria, empresa 

especializada em prevenir e tratar atos de fraude 
e assédio nas organizações, levando em conta o 

comportamento humano e seus desdobramentos).

OMS homologa Coronavac
A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) concedeu ontem (1º) homolo-
gação de uso emergencial para a vacina 
anti-Covid Coronavac, desenvolvida 
pelo laboratório chinês Sinovac. Isso 
garante a países, financiadores e agên-
cias que o imunizante respeita "padrões 
internacionais de segurança, eficácia e 
manufatura". Além disso, a decisão abre 
caminho para a inclusão da Coronavac, 
vacina mais usada no Brasil até o mo-
mento, no mecanismo Covax Facility, 
que busca facilitar a distribuição global 
de imunizantes anti-Covid (ANSA).
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OpiniãO
Nosso luto seletivo

Na atualidade 
interconectada, não 
há setor que escape 
da onipresença da 
globalização

Seja nas oscilações 
cambiais afetando os 
preços da carne, açú-

car e arroz; seja na disparada 
das ações das companhias 
farmacêuticas que tiveram 
sucesso na venda de vaci-
nas contra a Covid-19 para 
governos pelo mundo. Os 
negócios – ainda que alguns 
não saibam ou não tenham 
se atentado a isso – são 
todos afetados pelo cenário 
internacional.

Nesse mesmo cenário de 
negócios internacionais, 
as condutas criminosas e 
corruptas não são novida-
de. Alguns ambientes são 
reconhecidamente mais 
arriscados para se inter-
nacionalizar, justamente 
pelos seus níveis elevados 
de corrupção. Outros tantos 
grandes executivos já foram 
julgados e condenados por 
práticas desleais (Bernie 
Madoff, inclusive, faleceu 
na prisão há pouco. 

Há quase vinte anos, o 
Código Penal brasileiro foi 
reformado para tipificar as 
condutas de corrupção ati-
va em transação comercial 
internacional e tráfico de 
influência em transação co-
mercial internacional. En-
quanto acusações são feitas 
– e enquanto os destaques a 
respeito da Covid-19 tomam 
os noticiários –, ocorridos 
escusos se passam com 
pouco ou nenhum destaque. 

A região de Cabo Delgado, 
no Norte do país africano 
lusófono do Moçambique, 
tem sofrido há pelo menos 
quatro anos com o horror 
terrorista causado pelo 
grupo al-Shabab. O grupo 
– cujo nome traduz-se para 
“A Juventude” – diz seguir 
o quase extinto Estado Islâ-
mico. A petrolífera francesa 
Total explorava as ricas 
reservas de gás natural de 
Cabo Delgado, após investi-
mentos na casa dos US$ 20 
bilhões. Desde março, quan-
do os ataques do al-Shabab 
se intensificaram, a Total 
deixou o país; e, em abril, 
suspendeu projetos que 
enfraquecem ainda mais a 
já bastante frágil economia 
de Moçambique.

Noutra região da África, o 
Burkina Faso – país de cerca 
de 16 milhões de pessoas – 
tem no ouro seu maior pro-
duto de exportação. A Suíça 
é um dos principais destinos 
do cobiçado metal minerado 
em Burkina. No mês de abril, 
graves acusações de tráfico 
humano envolvendo mine-
radoras chegaram a poucos 
noticiários. Muitas das mu-
lheres traficadas vinham da 
Nigéria, eram forçadamente 

prostituídas, e cada homem 
pagava cerca de US$ 2 por 
uma relação. Sequer é possí-
vel encontrar algo a respeito 
em português.

O questionamento que 
deve ser feito, consideran-
do os casos ocorridos no 
Moçambique e em Burkina 
Faso, é: se os mesmos fa-
tos tivessem ocorrido na 
Alemanha, França ou Es-
panha; ou Estados Unidos, 
e talvez Argentina, quantos 
veementes protestos teriam 
circulado nas redes sociais? 
Quantos filtros de imagens 
de perfil teriam aparecido, 
no melhor estilo “Nous som-
mes Charlie Hebdo”? Deze-
nas, para falar o mínimo. É 
estarrecedora a seletividade 
de nosso luto. Em um mun-
do absolutamente interco-
nectado, a proximidade que 
a tecnologia trouxe parece 
ter tido um efeito inverso em 
relação a nosso sentimento 
de humanidade. 

No mesmo mês de abril – 
caótico para Burquinenses e 
Moçambicanos – a operação 
Harém da Polícia Federal 
brasileira prendeu acusados 
de tráfico de mulheres. No 
começo do mês de maio, 
o principal dos acusados 
teve sua prisão preventiva 
revogada. Especula-se que 
outro dos acusados gasta-
va cerca de 200 mil reais 
por mês para relacionar-se 
sexualmente com menores 
de idade.

Se podemos adquirir pro-
dutos de qualquer pessoa 
em qualquer lugar do mun-
do a qualquer momento; se 
podemos ficar sabendo em 
tempo real de ocorridos do 
outro lado do planeta; se 
temos no bolso, na bolsa 
ou na palma da mão acesso 
a quase toda informação 
produzida em séculos de 
história; talvez não esteja-
mos fazendo bom uso de 
toda essa comodidade.

Os negócios internacio-
nais ilícitos não são apenas 
os mais lucrativos, mas tam-
bém mais frequentes do que 
os lícitos. Infelizmente, no 
entanto, preocupa-se pouco 
com algumas vítimas, cujas 
faces, nomes ou histórias 
não apenas não geram man-
chete como – preocupante-
mente – não geram empatia. 
Como percebeu Hannah 
Arendt, o mal banaliza-se 
facilmente. 

A luta contra a corrupção 
e a criminalidade, também 
enfraquecida no Brasil, 
teve um período de luto 
surpreendentemente curto; 
mas não menor, no entanto, 
que a tristeza causada pelos 
ocorridos em Burkina ou 
Moçambique.

(*) - Advogado, formado em Relações 
Internacionais, especialista em 

Negócios Internacionais, mestre em 
internacionalização e doutorando 

em estratégia. É coordenador 
do curso de Comércio Exterior 

na Universidade Positivo.

João Alfredo Lopes Nyegray (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

de trabalho, concedida pela atmosfera FIA, firmou parceria com a 
Companhia de Estágios, que fará o processo seletivo completo remo-
tamente com o objetivo de recrutar os profissionais até julho. Além 
disso, os benefícios das vagas incluem horário flexível, décimo ter-
ceiro, bolsa auxílio, VT, VR e seguro odontológico. Para se inscrever 
nas vagas de estágio, basta acessar (https://www.softwareone.com/
pt-br/sobre/carreiras?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_
campaign=PR_estagio&utm_content=PR_estagio).

Programa de Estágio com 10 vagas para área 
de Tecnologia (TS e SLM)

@A SoftwareONE, provedora global com presença local, e líder 
em soluções de softwares e tecnologia de nuvem, com sede na 

Suíça, acaba de lançar seu primeiro programa de estágio com 10 vagas 
para a área de Tecnologia (TS e SLM). A companhia detentora do 
selo Great Place to Work e da certificação de qualidade do ambiente 

Cibersegurança: todos os setores 
produtivos na mira dos criminosos
Atualmente um ataque digital é muito mais temido por grandes empresas e conglomerados do que as ameaças 
físicas.

João Paulo Barros (*)

Um ataque cibernético atinge não 
só a reputação da vítima como 
também pode causar paralisação 

de serviços e perda de receitas. As 
principais ameaças do mundo hoje são 
digitais. O gasto com recuperação de 
informações e pagamento de 'resgate' 
está atingindo níveis financeiramente 
inviáveis.

De acordo com a norte-americana 
Cibersecurity Ventures, o custo do 
cibercrime deve atingir a marca de 
6 trilhões de dólares esse ano, o que 
representa um valor 15 vezes maior do 
que o registrado em 2015 (400 bilhões). 
Peças fundamentais do funcionamento 
da nossa vida hoje passam a ter seu 
futuro em risco por esses ataques, por 
que a verdade é que hoje não existe um 
único setor produtivo que não esteja na 
mira dos cibercriminosos.

Indústria e Serviços
Recentemente, os Estados Unidos 

entraram em alerta nacional devido 
ao fechamento de seu maior oleoduto 
por um ataque de ransomware que oca-
sionou falta de combustível em vários 
postos. Isso liga o alerta para grandes 
redes de serviço de todo o mundo para 
o fato de que uma invasão hacker pode 
interferir em todo o funcionamento de 
uma rede.

Um ataque ao primeiro setor atin-
ge os outros dois que o seguem. A 
indústria não consegue produzir, e o 
produto não chega. No ano passado, 
a quantidade ataques a fabricantes de 
produtos médicos e farmacêuticos, 
além de empresas de energia, dobrou, 
como relata o IBM Security. A X-Force 
Threat Intelligence Index 2021 mostra 
que as indústrias transformadoras e 
energéticas foram as mais atacadas em 
2020, ficando atrás apenas dos setores 
financeiro e segurador.

Saúde
A área médica é outra que está so-

frendo com os vazamentos de dados 
e ataques. O FBI chegou inclusive a 
emitir no fim de 2020 um aviso para 

Agronegócio
Outro setor que cada vez mais é 

observado pelos cibercriminosos é o 
agronegócio. Como este setor é um dos 
grandes pilares econômicos do Brasil, 
naturalmente atrai a atenção de diversos 
cibercriminosos. Assim como em todos 
os setores produtivos, os gestores do 
agronegócio investem continuamente 
em tecnologia em busca de cada vez mais 
eficiência operacional.

Onde há tecnologia, há um risco ciber-
nético. A agricultura de precisão necessi-
ta de um ambiente de TI em que, quanto 
maior a quantidade de dados coletados, 
processados e analisados, mais acertado 
será o diagnóstico sobre como aumentar 
a produtividade e a rentabilidade.

Além dos ativos de informações, 
outro alvo dos cibercriminosos no 
agronegócio são as vulnerabilidades 
da infraestrutura de rede, que podem 
causar indisponibilidade parcial ou 
total de sistemas, dispositivos IoT, etc, 
em troca de um "resgate".

No Brasil, a situação não é animadora. 
O Global Cybersecurity Index colocou 
nosso país na 70° posição no seu ranking 
de cibersegurança. Esse índice leva em 
conta fatores como estrutura organiza-
cional, capacidade de construir ações 
e arranjos cooperativos.

Todos estes argumentos reiteram o 
quão imprescindível é ter uma equipe 
de TI preparada, tanto para um peque-
no negócio, como para uma rede que 
pode administrar a corrente elétrica 
de uma cidade inteira. Além disto, in-
vestir em tecnologia de ponta que seja 
capaz de responder às mais diversas 
ameaças também é um caminho sem 
volta. É fundamental que a equipe 
esteja pronta e tenha as ferramentas 
necessárias para garantir visibilidade, 
monitoramento de ameaças, resposta a 
incidentes e reforço de baseline (que, 
no contexto de cibersegurança, refere-
-se a configurações de segurança para 
estações de trabalho, banco de dados, 
sistemas operacionais e plataformas).

(*) É diretor comercial e sócio da ISH Tecnologia.

hospitais se prepararem para ataques 
de ransomware (no caso hospitalar 
consiste em furto de informações 
confidenciais de pacientes e exigência 
de pagamentos altíssimos para que 
os dados sejam recuperados). Como 
apontou a Microsoft, no Digital Defense 
Report de 2020, os ransomwares foram 
os ataques cibernéticos mais comuns 
daquele ano.

O momento de apreensão e pressa de 
toda a comunidade médica infelizmente 
coloca um enorme alvo em suas costas.

Educação
A pandemia da COVID-19 fez com que 

o sistema educacional fosse obrigado a 
se reinventar em um modelo online. Isso 
infelizmente também fez com que os 
cibercrimes tivessem um aumento expo-
nencial. De janeiro a agosto de 2020, 478 
instituições de ensino ou pesquisa latino-
-americanas sofreram invasões, aponta a 
Check Point Software. Trata-se de uma 
invasão que sobrecarrega a rede onde são 
ministradas as aulas e torna o servidor 
inacessível. Apenas no Brasil, esse tipo de 
ocorrência cresceu 333% no ano passado.

Plataformas como Google Meet, 
Zoom, Moodle e Blackboard se tornaram 
os principais alvos dessas invasões. A 
natureza do setor acadêmico de tentar 
tornar os conteúdos e as informações 
cada vez mais acessíveis os coloca no 
caminho de também serem mais vulne-
ráveis. O relatório Segurança Cibernéti-
ca em Educação da Cisco mostrou que 
a área educacional teve mais ataques do 
que qualquer outra indústria no mundo.
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Com o objetivo de ajudar as empresas 
a aumentar as chances de encontrar 
candidatos alinhados à cultura organi-
zacional, em uma nova realidade em que 
importa mais as habilidades da pessoa 
do que o currículo, a Kenoby, hrtech de 
recrutamento e seleção, acaba de lançar 
uma metodologia nova e proprietária, em 
formato de curso com 23 aulas, baseado 
nas etapas: arquitetar, atrair, qualificar, 
contratar e analisar. 

Por meio de experimentação, testes e 
pilotos, o Método Saga levou cerca de seis 
meses para ser desenvolvido, e posiciona 
o recrutamento como um processo cien-
tífico e humano, capaz de fazer o match 
ideal entre empresa, vaga e talento, além 
de trazer precisão aos processos. “Este 
curso eleva a eficiência do recrutamento, 
indicando o caminho para um processo 
estruturado, qualificado e transparente, 
valorizando o potencial individual. Para 
isso, o foco sai do currículo e vai para as 
pessoas.”, explica Marcel Lotufo, CEO 
e cofundador da Kenoby, que antes de 
criar a startup, chegou a atuar como 
headhunter no mercado.

Kenoby apresenta nova metodologia, em formato de curso, para 
aumentar a precisão do recrutamento e seleção nas empresas

Além disso, a metodologia leva em 
consideração as dores e os desafios pelas 
quais passam a área, as mudanças na 
sociedade e no mercado pós-pandemia, 
as transformações tecnológicas e novos 
formatos como teletrabalho. “Vimos a 
real necessidade de ampliar e atualizar o 
método. Na versão anterior, mais de 20 mil 
profissionais da área de RH conseguiram a 
certificação pela Universidade Kenoby, e 
percebemos o quanto o mercado ainda é 
carente de conteúdo especializado e mol-
dado para a realidade”, diz o especialista 
em recrutamento e seleção da Kenoby, 
Ciro Italiano Monteiro.

Estrutura
São cinco etapas que guiam a metodolo-

gia: arquitetar, atrair, qualificar, contratar 
e analisar. Estas são ainda complemen-
tadas por nossa inteligência de match, 
que garantem processos cientificamente 
validados a partir de três pilares: Fit cul-
tural, Fit técnico e Soft skills do futuro. 
É fundamentado por três aspectos que 
devem ser analisados em todo o recru-
tamento, visando direcionar processos 
mais eficazes e contratações baseadas 

em dados, que são: menos viés e mais 
diversidade, experiência da pessoa 
candidata e People Analytics. Ao final, 
o participante faz a prova, e a depender 
da pontuação, pode emitir o certificado.

“Com a aplicação do método, e se-
guindo os passos, é possível construir 
processos seletivos completos, da 
arquitetura à análise dos resultados, e 
ajudar as empresas a contratarem os 
talentos certos para suas vagas e que 
estes talentos encontrem as posições 
que mais combinam com os seus perfis”, 
finaliza Monteiro.

João Paulo Barros

Empresas inibem troca de conhecimento 
sobre ciberameaças

A troca de informações (actionable intelligence) sobre ame-
aças permite que os profissionais de cibersegurança estejam 
atualizados e, consequentemente, ofereçam maior proteção para 
a empresa. Isso explica por que dois terços (66%) dos especia-
listas nessa área participam de comunidades profissionais sobre 
Threat Intelligence. Porém, metade (52%) deles admite que 
não são autorizados por sua empresa a dividir suas descobertas 
com pessoas de fora da organização. Essa inibição, revelada 
pelo relatório " Administrando sua equipe de segurança de TI" 
da Kaspersky, alerta sobre a necessidade de mudança de com-
portamento das companhias para que estimulem o intercâmbio 
de conhecimento na área.
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em negócio que faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual 
no segmento de varejo de investimentos e cujos valores envolvem pa-
gamento de R$ 440 milhões à vista e R$ 250 milhões em units BPAC11, 
ambos mediante a conclusão da transação. Adicionalmente, poderá 
haver o pagamento de valores financeiros no período de quatro anos, a 
depender do atingimento de metas operacionais e financeiras. Com o 
negócio, o banco avança em sua consolidação como uma das principais 
instituições da indústria de investimentos de varejo no Brasil. 

E - Bolsas de Inglês 
A Beils - Escolas de Inglês e a Fundação Paulistana de Educação, 
Tecnologia e Cultura, da Prefeitura/SP, estão oferecendo 100 bolsas de 
estudos de inglês para maiores de 16 anos. O projeto Dê um Up! objetiva 
qualificar jovens-adultos que desejam ingressar no mercado de trabalho, 
além de oferecer uma chance de emprego no Grupo Burlington English 
Latam. Os alunos farão seis meses de aulas de conversação em inglês 
online, com prática de vocabulário, gramática, leitura, escuta e até mes-
mo a fala. Tudo isso de forma gratuita. Para participar, é necessário: ser 
maior de 16 anos, estar cursando ou possuir segundo grau completo e 
ter estrutura básica para acessar as aulas online (internet, computador 
com áudio e fone de ouvido com microfone). Inscrições: (https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA5bJUmj5q8a2Uuwcxjv_rKlanVzL-
cy878c_Ogl-rpUHtAlw/viewform). 

F - Concorrência Estrangeira
De acordo com o estudo “2ª edição - O consumidor brasileiro e suas 
compras no E-commerce Cross Border”, desenvolvido pela Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com a Opinion 
Box, 65% dos e-consumidores estão comprando mais em sites e apps 
estrangeiros em relação a 12 meses atrás e e 35% declaram estar com-
prando menos, principal motivo é a economia de dinheiro (52%) - um 
reflexo da pandemia. “O e-commerce brasileiro precisa estar ainda mais 
atento à concorrência com sites/lojas estrangeiros, pois o consumidor 
não vê as fronteiras e o tempo de espera pela entrega como barreiras 
tem diminuído bastante”, afirma Eduardo Terra, presidente da SBVC. 
As compras alcançam volumes expressivos: o tíquete médio da última 
compra em sites ou aplicativos estrangeiros foi de R$482,00, 7% acima 
do tíquete médio do e-commerce brasileiro.    

G - Dia dos Namorados 
Estimativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) informa que O 
Dia dos Namorados deve movimentar R$ 1,8 bilhão em vendas no varejo 
brasileiro este ano, com crescimento de 29,4% em relação à mesma data 

A - Pensar Contabilidade
A Soluti promove em parceria com a Faculdade BSSP, a segunda edição 
do Congresso Nacional Online de Contabilidade, que acontece entre os 
dias 13 e 19 de junho. O evento que é 100% gratuito terá mais de 300 
horas de conteúdo e conta com a presença das maiores autoridades da 
área para debater sobre o futuro da profissão, sem deixar de se preocu-
par com o presente. O Pensar Contabilidade tornou-se um importante 
instrumento de discussão para refletir sobre as novas tecnologias, 
visões e práticas utilizadas no dia a dia das contabilidades. Além de 
proporcionar aos participantes conhecimento e insights de alto nível, 
de forma sistemática, segura e estruturada sobre como essas mudanças 
vão influenciar na ciência e no mercado contábil. Inscrições pelo site: 
(https://pensarcontabilidade.com.br/). 

B - Criadores de Softwares
O software brasileiro de gestão do trabalho Runrun.it foi reconhecido 
como a ferramenta com Melhor Usabilidade do mundo, segundo o ranking 
trimestral do G2 Crowd, plataforma norte-americana que analisa a qua-
lidade dos serviços prestados por softwares de várias partes do mundo. 
O resultado foi divulgado no último relatório, G2 Grind Spring 2021, no 
qual o Runrun.it se destacou como Leader na categoria Project Mana-
gement Usability Index: Mid-Market, que leva em conta os parâmetros 
de Easy of Admin (mais fácil de administrar), Easy of Use (mais fácil de 
usar) e Meet Requirements (atende às exigências). Para essa avaliação, 
o G2 leva em consideração os reviews e comentários dos usuários dos 
softwares na plataforma (https://runrun.it/pt-BR).

C - Parar de Fumar
A Fundação do Câncer lançou em seu site a cartilha Prática para Parar 
de Fumar, que orienta a população sobre os malefícios do tabaco. São 
algumas dicas para aqueles que fumam, mostrando a importância de 
parar de fumar e o mal que esse hábito faz à saúde da própria pessoa 
e dos outros. A cartilha deixa claro que o tabagista é um dependente 
químico, um dependente da nicotina, uma doença. É preciso que o 
fumante se convença de que precisa de ajuda, se conscientize disso e, 
depois, tome a decisão de parar. Também é muito importante ter apoio 
de quem está próximo, da família, dos amigos. Veja as dicas de como 
parar de fumar no link: (http://app10.cancer.org.br/93/parar-de-fumar).

D - Varejo de Investimentos 
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, anun-
cia a compra de 100% do Grupo Universa, conglomerado que reúne as 
empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor, 

no ano passado, período marcado pelo início do processo de flexibilização 
da economia após as restrições impostas pela pandemia. Carro-chefe das 
vendas associadas à data, o segmento de vestuário, calçados e acessórios 
deverá movimentar R$ 797 milhões, o equivalente a 44% do total. Desta-
cam-se ainda os ramos de utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 
291,8 milhões), hiper e supermercados (R$ 204,1 milhões) e farmácias, 
perfumarias e lojas de cosméticos (R$ 168,6 milhões). 

H - Operações Integradas 
A Nestlé inaugurou em Ituiutaba/MG, seu primeiro Centro de Operações 
Integradas (COI) do Brasil. Todo o controle da operação da fábrica passa 
a ser integrado em um ambiente equipado com alta tecnologia que inclui 
vídeo wall com gráficos interativos e visão de toda cadeia de produção, 
manutenção preditiva através de modelos de machine learning, óculos 
de realidade aumentada e uso de assistente conversacional. O COI 
reúne todos os recursos necessários para entregar uma operação mais 
autônoma, flexível, ágil e segura. Em uma mesma sala, profissionais 
de diferentes áreas atuam juntos, com uma visão completa de todo 
o processo produtivo e dados em tempo real sobre a operação. Esse 
centro possibilita conectar todos os operadores da unidade, trazendo 
ganhos energéticos, redução de paradas não planejadas e melhoria do 
rendimento do processo produtivo. 

I - Amarelinhos Virtuais
Em 1996, a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) assinou a criação 
da frase “Se Beber, Não Dirija” e, desde então, segue apoiando diversas 
iniciativas de conscientização sobre consumo responsável de bebida 
alcoólica e segurança no trânsito. Para marcar os 25 anos do slogan 
e reforçar a importância dessa mensagem, a associação lança agora a 
campanha #AmarelinhosVirtuais. Criada pela Giusti, a iniciativa reúne 
um time de influenciadores que objetiva conscientizar a sociedade sobre 
a importância de uma atitude responsável e que bebida e direção não 
combinam. Eles vão vestir a camiseta da campanha, além de receber 
outros itens como placas, apito e boné para se transformarem em verda-
deiros agentes de trânsito, digitais. A ideia é que eles convoquem seus 
seguidores para espalhar a mensagem “Se Beber, Não Dirija” nas redes 
sociais e conscientizar mais e mais pessoas.

J - Parque Eólico 
O BNDES financiará a implantação do parque eólico Santa Martina 
9, nos municípios de Riachuelo, Bento Fernandes, Caiçara do Rio 
do Vento e Ruy Barbosa, no Rio Grande do Norte. Com 63 MW de 
capacidade instalada, a unidade poderá gerar energia limpa e susten-
tável equivalente ao consumo de 130 mil residências. Santa Martina 
9 compõe o Complexo Eólico Rio do Vento, o maior complexo eólico 
do mundo. A implantação do parque gerará cerca de 350 empregos 
diretos e indiretos e tem como perspectiva o aumento da renda fami-
liar da população local. A quantidade corresponde a mais de 10% do 
total de pessoal ocupado nos quatro municípios (3.480) em 2018, de 
acordo com dados do IBGE. O financiamento, no valor de R$ 216,7 
milhões, será concedido à Sociedade de Propósito Específico Ventos 
de Santa Artur Energias 

A bicicleta de Einstein e 
o cavalo de Bezos

A vida é como andar de 
bicicleta. Para manter 
o equilíbrio é preciso se 
manter em movimento

No dia 15 de abril de 2021, 
Jeff Bezos, o homem de 
US$198 bilhões e fundador 

da Amazon, publicou a última carta, 
enquanto CEO do e-commerce, 
de uma série de correspondências 
enviadas a seus acionistas e compar-
tilhou o seguinte pensamento: “Se 
você quer ter sucesso nos negócios 
e na vida, precisa criar mais do que 
consome. Seu objetivo deve ser criar. 
Qualquer negócio que não crie valor 
para aqueles com quem interage, 
mesmo que pareça bem sucedido na 
superfície, não fica por muito tempo 
neste mundo. Está de passagem”.

A primeira carta foi disparada 
em 1997. Bezos já havia falado 
sobre sua expectativa de criar uma 
franquia duradoura, ressignificando 
os serviços prestados aos clientes 
e potencializando a capacidade da 
internet para desenvolver merca-
dos e negócios. Ele afirmou que a 
Amazon havia crescido de 158 fun-
cionários para 614 já nos primeiros 
movimentos, e a empresa já estava 
ultrapassando a marca de 1,5 milhão 
de clientes naquele momento.

Desde 1994, Bezos e seus exe-
cutivos produziram uma espécie 
de manual próprio, estabelecendo 
princípios para gerar cada vez mais 
valor e fazer do atendimento ao 
cliente uma verdadeira “obsessão”. 
Com essas convicções, a empresa 
agiu estrategicamente. Em 2020, a 
Amazon, responsável pelo sistema 
logístico mais sofisticado que a 
humanidade já conheceu, chegou 
a 1,3 milhões de funcionários no 
mundo, 200 milhões de clientes com 
assinaturas de fidelidade prime e 
mais de 1,9 milhão de pequenas e 
médias empresas que comercializam 
produtos em sua plataforma.

Os números invejáveis são ba-
seados em princípios próprios, 
desenvolvidos e praticados ao longo 
do tempo, e didaticamente descritos 
por Steve Anderson, no livro “As 
Cartas de Bezos”, onde o autor 
sintetizou os conceitos responsáveis 
pelo sucesso da empresa. Ao ler a 
obra é possível deduzir que esses 
princípios são inspiração para toda 
e qualquer organização, no entanto, 
não são uma receita de bolo. 

Não basta ler o livro para se tornar 
o dono do negócio mais próspero 

do mundo ou fazer com que sua 
empresa tenha valor de mercado 
maior que o PIB do Brasil.

As empresas e seus dirigentes 
devem construir o seu “manual 
dinâmico de crescimento” e o seu 
“tratado de perpetuação e sobre-
vivência”. Algo parecido com o que 
aprendemos ao andar de bicicleta 
pela primeira vez. Com certeza, cada 
qual teve uma história e mindset 
próprios para criar sua metodologia 
de equilíbrio em duas rodas, baseada 
na realidade, no contexto e naquelas 
circunstâncias. 

É essencial, ao analisarmos o 
sucesso da Amazon, ter sempre em 
mente que não existem fórmulas 
prontas. Jeff Bezos, por exemplo, 
recebeu US$300 mil de empréstimo 
dos pais para iniciar seu negócio em 
1994, mas teve méritos indiscutíveis 
ao “cavalgar em um garanhão que 
passou já arreado”, mas que só ele 
o enxergou dessa forma, naquele 
momento. Além do mais “as oportu-
nidades nunca são perdidas; alguém 
vai aproveitar as que você perdeu”, 
lembrando Shakespeare.

Bezos fez a distinção precisa entre 
modismo, tendência e megatendên-
cia, pois se manteve conectado à 
essência do marketing, conceituado 
inicialmente por Peter Drucker e 
depois consolidado por Philip Kotler. 
Para eles, o marketing é um processo 
de gestão pelo qual as pessoas obtêm 
o que desejam e necessitam, por 
meio da oferta e da geração de valor 
pelas empresas.

Tão simples, tão complexo e, ao 
mesmo tempo, tão particular, pois 
cada empresa tem o seu próprio 
DNA, mas é regulada, no mundo 
dos negócios, por uma lei inexo-
rável, onde a única constante é a 
mudança. Imperecível, até mesmo 
para Amazon. Ela deve manter os 
olhos abertos, o Google e nós tam-
bém, pobres mortais do mundo dos 
negócios e do marketing.

Tenhamos Einstein como inspi-
ração. Ele diz que “a vida é como 
andar de bicicleta. Para manter o 
equilíbrio é preciso se manter em 
movimento”. E não deixemos de 
considerar também a reflexão do 
jornalista Caio Fenando Abreu, 
que abrasileirou o conceito: “a vida 
é como andar de bicicleta: quando 
você perde o medo, aprende e está 
indo bem, Deus diz: ok, agora sem 
rodinhas”.

(*) - É diretor de Mercado do Grupo 
Partners (www.grupopartner.com.br).

Gino Murta (*)

A alta nos custos de produção continua sendo o principal 
problema para as empresas.

A perda de poder de 
compra e a queda do 
consumo ainda são os 

maiores vilões para a retoma-
da nos negócios, resultando 
na quebra da cadeia produ-
tiva, de acordo com o Indi-
cador de Atividade da Micro 
e Pequena Indústria de São 
Paulo - pesquisa realizada 
pelo Datafolha a pedido do 
Sindicato das Micro e Peque-
nas Indústrias do Estado de 
São Paulo (Simpi). 

Os dados revelam que a 
alta nos custos de produção 
continua sendo o principal 
problema para as empresas 
e a maioria não está conse-
guindo repassar a diferença 
na venda. Duas em cada três 
micro e pequenas indústrias 
(66%) tiveram alta significa-
tiva de custos de produção 
no mês de abril. Entre as 
despesas mais significati-
vas, estão matéria prima e 
insumos (61%), transporte 
e logística (3%) e mão de 
obra e salários (1%). 

Houve uma piora no orçamento das famílias em maio.

O percentual de brasileiros endividados no país se-
gue alcançando recordes históricos, aponta a pesquisa 
realizada mensalmente pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Em maio de 2021, esse número chegou 
a 68% do total de famílias, alta de 0,5 ponto percentual 
em relação a abril e de 1,5 ponto em comparação com 
maio do ano passado. 

O sexto aumento seguido no endividamento, desta 
vez, acompanhou também a primeira alta, em oito 
meses, na inadimplência. Desde agosto, é a primeira 
vez que o percentual de famílias com dívidas ou contas 
em atraso aumenta na passagem mensal, alcançando 
24,3% em maio, mas ainda 0,8 ponto percentual abaixo 
do apurado no mesmo período de 2020. 

A parcela dos brasileiros que declararam que não terão 
condições de pagar contas ou dívidas e que permane-
cerão inadimplentes também aumentou para 10,5%, 
mas teve queda de 0,1 ponto em relação ao mesmo 
mês de 2020. 

Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, 
o orçamento das famílias vinha sendo minimamen-
te preservado até aqui pela força do mercado de 
trabalho, porém essa realidade não tem se mantido 
ao longo da crise desencadeada pela pandemia, 
diante da percepção de uma menor estabilidade de 
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Pequenas indústrias não conseguem 
repassar custos para o preço final

A alta nos custos de produção continua sendo o principal problema para as empresas e a maioria não 
está conseguindo repassar a diferença na venda

apenas 19% conseguiram 
o recurso e 81% tiveram o 
pedido negado ou sequer 
receberam resposta. Para 
o presidente do Simpi, Jo-
seph Couri, a cada dia que 
o Brasil passa sem alcançar 
a imunização de rebanho 
e sem estabelecer um pro-
grama efetivo de auxílio às 
empresas, especialmente as 
micro e pequenas, o cenário 
fica ainda mais caótico. 

“Estamos desde o início 
da pandemia assistindo à 
quebra da cadeia produtiva e 
até o momento pouco foi fei-
to para reverter a situação. 
Temos problemas novos, 
que não podemos resolver 
com soluções antigas. Pre-
cisamos espelhar a série de 
ações que as outras nações 
estão fazendo para sair da 
crise e fortalecer a economia 
interna com sucesso”, aler-
ta. - A íntegra das pesquisas 
anteriores, desde março de 
2013, está disponível no site 
(www.simpi.org.br).

Especificamente com rela-
ção à matéria prima e insu-
mos, as maiores dificuldades 
relatadas são a alta nos pre-
ços (87%), seguida da falta 
de material (62%), atraso na 
entrega (59%) e queda na 
qualidade (31%). De acordo 
com os entrevistados, apenas 
8% das micro e pequenas 
indústrias estão conseguindo 
repassar no preço de venda 
totalmente o aumento nos 
custos de produção durante 

a pandemia. Outros 18% 
afirmaram que estão ab-
sorvendo integralmente os 
aumentos nos custos. E 69% 
estão conseguindo repassar 
alguma parte para os preços 
dos produtos.

Outro grande problema 
que vem na recuperação das 
micro e pequenas indústrias 
é o acesso a crédito. De 
acordo com a pesquisa, das 
empresas que tentaram em-
préstimo ou financiamento, 

Inadimplência tem primeiro 
aumento em oito meses

emprego e de outros fatores econômicos, como a 
inflação elevada. 

“Houve uma piora no orçamento das famílias em maio, 
com a alta da inadimplência, mas esse era um movimento 
esperado. A renda se mantém baixa, com fragilidades 
no mercado de trabalho, incluindo um menor impacto 
de benefícios assistenciais, caso do auxílio emergencial 
reduzido” (Gecom/CNC).



O local de trabalho 
do futuro precisa 

evoluir para apoiar 
profissionais

À medida que o 
trabalho remoto 
se expandiu, a 
tecnologia se adaptou 
rapidamente para 
oferecer suporte ao 
trabalho de casa

Agora, com mais de um 
ano de pandemia, é 
fato que não pode-

mos mais contar apenas com 
a tecnologia para que esses 
novos modelos operacionais 
funcionem. É preciso ouvir 
nossas equipes e atender às 
suas necessidades. 

A Unisys patrocinou re-
centemente um novo estudo 
da IDC intitulado “ Digital 
Workplace Insights: Seeking 
Digital and Experience Pa-
rity to Support the Hybrid 
Workforce” [em tradução 
livre, “Perspectivas para 
o ambiente de trabalho 
digital: em busca da equi-
paração entre o escritório 
e o ambiente digital para 
garantir a eficiência do tra-
balho híbrido”]. 

Os resultados apontam 
para a necessidade de 
equiparação digital e para 
um olhar aos modelos de 
negócios do futuro. Para 
caminhar rumo a isso, é 
necessário identificar e 
compreender o que os 
funcionários realmente 
precisam e esperam. 

Reconhecer o bom desem-
penho do funcionário é es-
sencial para bons resultados 
nos negócios 

A pesquisa entrevistou 
líderes empresariais e fun-
cionários em 15 países e 
descobriu que 70% dos 
profissionais classificaram 
o reconhecimento por um 
bom desempenho como 
sua principal prioridade. O 
desejo de reconhecimento é 
novo? Não. Está crescendo 
em importância dentro do 
ambiente híbrido? Sim. O 
reconhecimento por de-
sempenho, como sempre, 
reforça as melhores práticas 
e comportamentos entre 
equipes. 

Esse reforço contribui 
para uma cultura de au-
toaperfeiçoamento, pois 
os funcionários valorizam 
sua capacidade de crescer 
profissionalmente. Além 
disso, o reconhecimento 
leva a níveis mais altos de 
produtividade, cultivando 
uma base de funcionários 
comprometida. Agora, mais 
do que nunca, o reconhe-
cimento cria um vínculo 
social necessário para os 
funcionários que nunca se 
encontram ou que não se 
encontram com frequência 
pessoalmente. 

O modelo híbrido estabe-
lece a necessidade de criar 
experiências que contribu-
am e promovam o equilíbrio 
entre pessoal e profissional. 
Hoje, os espaços de traba-
lho mudaram para casas 
e apartamentos cheios de 
familiares, colegas de quar-
to e animais de estimação. 
Para evitar o esgotamento 
e o estresse, o trabalho e 
os compromissos pessoais, 
como a família, devem ser 
equilibrados. 

Na verdade, os líderes 
de negócios e funcionários 
observaram que horários e 
locais de trabalho flexíveis 
são essenciais para uma 
experiência ideal para o 
funcionário. Com horários 
flexíveis e a capacidade de 
trabalhar a qualquer hora 
ou em qualquer lugar, os 
funcionários têm uma maior 
sensação de controle profis-
sional. Isso leva a uma maior 
satisfação no trabalho e, 
em última análise, melhora 
a cultura de uma empresa. 

As organizações podem 
apoiar esse equilíbrio de-
senvolvendo cronogramas 
de trabalho tradicionais que 
atendam às reais necessida-
des de uma força de trabalho 
híbrida. A colaboração entre 
as equipes, que costumava 
ocorrer em salas de reu-
nião, agora depende mais 
das plataformas de vídeo 
e de trabalho em equipe. 
Isto é, as empresas estão 
priorizando tecnologias que 
melhoram a conectividade 
dos funcionários e a expe-
riência conjunta. 

Os profissionais obser-
varam a importância da 
tríade: ferramentas de co-
laboração, aplicativos que 
aumentam a produtividade 
e suporte técnico. Está cla-
ro que as empresas devem 
olhar com cuidado cada 
um desses ativos e prover 
rapidamente melhorias para 
suas equipes. 

Por fim, as organizações 
de sucesso serão capazes 
de se adaptar rapidamente 
às condições de negócios 
em constante mudança e 
à demanda em constante 
evolução, fornecendo equi-
paração entre ferramentas 
digitais e uma experiência 
de trabalho superior. O 
modelo operacional pré
-pandêmico não atenderia a 
força de trabalho de hoje e, 
muito menos, a de amanhã. 
Em resumo, fica evidente 
que o local de trabalho está 
evoluindo rumo ao futuro.

A pergunta é: você está 
preparado para apoiar sua 
equipe nessa jornada? 

(*) - É CEO da Unisys.

Peter Altabef (*)
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IPC-S registra inflação 
de 0,81% em maio

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
registrou uma inflação de 
0,81% em maio, taxa superior 
ao 0,23% observado em abril. 
Com o resultado, o índice 
medido pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) acumula 
taxa de inflação de 7,98% em 
12 meses. A alta da taxa, de 
abril para maio, foi puxada 
por cinco dos oito grupos 
de despesas que compõem 
o IPC-S. 

Três deles tiveram aumento 
da inflação: habitação (cuja 
taxa passou de 0,21% em 
abril para 1,72% em maio), 
vestuário (de 0,19% para 
0,65%) e despesas diversas 
(de 0,27% para 0,28%). A 
gasolina foi um dos compo-
nentes que mais influenciou 
a alta de preços no mês e 
contribuiu para que o grupo 
transportes passasse de uma 
deflação (queda de preços) 
de 0,13% em abril para uma 
inflação de 1,48% em maio. 

Já educação, leitura e 
recreação continuaram re-
gistrando deflação, mas com 
uma taxa mais moderada, ao 
passar de -0,75% para -0,70%. 
Outros três grupos tiveram 
queda na taxa: alimentação 
(de 0,32% em abril para 
0,26% em maio), saúde e 
cuidados pessoais (de 1,07% 
para 0,59%) e comunicação 
(de 0,66% para 0,26%). O 
IPC-S é calculado com base 
em preços coletados em sete 
capitais: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Bra-
sília, Porto Alegre, Salvador 
e Recife (ABr).

Pensando em tornar a ingestão do 
pão sem glúten mais agradável e nu-
tritiva, pesquisadores da Unifesp de-
senvolveram uma receita que combina 
a farinha de grão-de-bico e o psyllium, 
um tipo de fibra solúvel, que, ao entrar 
em contato com líquidos, expande-se e 
forma uma massa gelatinosa, ajudando 
a dar liga na farinha. O resultado foi 
um produto rico em nutrientes e bem 
aceito nas pesquisas de qualidade. 

O pão serve como substituto aos 
produtos convencionais, feitos com 
farinha de trigo, e é indicado princi-
palmente para as pessoas que seguem 
dieta sem glúten, único tratamento 
possível para portadores da doença 
celíaca. Para essas pessoas, o glúten 
(proteína existente no trigo, no cen-
teio e na cevada) desencadeia uma 
reação imunológica que pode causar 
distúrbios em todos os órgãos do 
corpo, gerando complicações graves, 
caso não seja tratada. 

Autoimune, a doença é genética e 

Pesquisa cria pão sem glúten mais 
saboroso e com alto valor nutritivo.

Para as micro e pe-
quenas empresas, o 
formato pode ser uma 

alternativa para vendas on-
line, principalmente para 
os empreendedores que já 
possuem presença digital, 
comercializando produtos 
ou serviços pelas redes 
sociais, lojas virtuais ou 
marketplaces. 

De acordo com o analis-
ta de Relacionamento do 
Sebrae, Ivan Tonet, ainda 
é preciso que as platafor-
mas especializadas em live 
commerce diversifiquem 
seu modelo de atuação para 
possibilitar que os pequenos 
negócios também explorem 
esse formato. “Fora do país, 
já existe um movimento das 
redes sociais para disponi-
bilizar a live commerce e, 
em breve, também deve se 
expandir para o Brasil. A 
democratização do modelo 
deve acontecer de uma for-
ma mais intensificada ainda 
este ano”, adiantou. 

Mas enquanto isso, o ana-
lista explica que os pequenas 
negócios podem experi-
mentar a nova tendência, 
primeiramente avaliando a 

É preciso que as plataformas especializadas em live commerce 
diversifiquem seu modelo de atuação.

Lives na internet criam oportunidades 
de vendas para pequenos negócios

O chamado live commerce é considerado uma grande promessa para os negócios digitais no Brasil

vender roupas que estavam 
paradas no estoque. Grávida 
de nove meses, não tem sido 
fácil tocar o negócio sozinha. 

Quanto ao formato, a em-
preendedora explica que 
não tem muita regra e tudo 
acontece de forma intuitiva, 
como se fosse um bate-papo, 
a partir da interação com as 
clientes. “Eu separo as peças 
em uma arara no quarto da 
minha casa e vou mostrando, 
seja no cabide, por meio de 
fotos ou até mesmo visto 
algumas peças”, contou. 

Os pedidos são negociados 
por meio de pequenos lances 
de baixo valor, semelhante a 
um leilão virtual, e por meio 
de mensagens privadas no 
Instagram ou pelo What-
sapp, são enviados links 
para pagamento por boleto 
ou com o uso do Pix. “Eu 
fui testando o meu público 
para perceber melhor quais 
eram as necessidades deles 
e fiz uma enquete para saber 
qual seria o melhor horário. 
O retorno está sendo bem 
positivo, algumas clientes 
não perdem as lives e sempre 
consomem”, destacou (AI/
Sebrae).
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base de clientes. Outro ponto 
importante, segundo Tonet, 
é ter uma estrutura mínima 
para fazer a live: “Com um 
bom celular, um tripé e um 
ring light já é possível experi-
mentar, mas não esqueça de 
criar um cenário adequado 
e planejar a transmissão 
com um roteiro que permita 
manter a audiência”.

É o caso da microempre-
endedora individual (MEI), 
Ana Maria Brum, dona da 
loja virtual Brum Curvy, de 
moda plus size em São Pau-
lo. Depois que as vendas de 
roupas começaram a cair du-
rante a pandemia, ela buscou 
inovar para atrair as clientes. 
Foi quando ela procurou a 

amiga Vanessa Campos, que 
é jornalista e blogueira, e 
recebeu incentivo para fazer 
uma live pelo Instagram. “Às 
vezes estamos tão bitolados 
nos problemas que não en-
xergamos o que acontece 
ao nosso redor. Com a ajuda 
da Vanessa, buscamos ins-
piração nas marcas que já 
estavam fazendo. 

Em um primeiro momento 
eu fiquei insegura, porque 
não sabia se o meu público 
iria aceitar, mas depois eu 
resolvi arriscar, pois o má-
ximo que poderia acontecer 
era ficar falando sozinha”, 
contou. Em dois meses, Ana 
Maria já realizou quatro lives 
na rede social e conseguiu 

AIOps simplifica e agiliza tarefas 
na TI das empresas

A aplicação de inteligên-
cia artificial em operações 
de TI, conhecida pela sigla 
AIOps, tem muito potencial 
para se tornar essencial 
para que empresas possam 
monitorar seus ambientes de 
tecnologia da informação. A 
modernização constante faz 
com que os sistemas sejam 
híbridos, dinâmicos, distri-
buídos e funcionais a partir 
de diversos componentes 
que produzem uma grande 
quantidade de dados. 

A solução AIOps consegue 
reunir as informações de 
todos esses sistemas, anali-
sá-los e até mesmo executar 
ações programadas. Nesse 
sentido, a SysMap Solutions, 
empresa brasileira pioneira 
no desenvolvimento de 
soluções AIOps no país, 
explica as vantagens de ter 
essa tecnologia em uma 
corporação. 

Em uma ferramenta AIOps, 
a inteligência artificial é 
responsável pela análise de 
grandes volumes de dados 
e entende correlações, pa-
drões e anomalias, identifi-
cando eventuais problemas, 
falhas ou interrupções. A 
partir disso, ela pode dispa-
rar ações necessárias para 
endereçar os problemas. 
Esse processo só é possí-
vel por conta do Machine 
Learning integrado ao Big 
Data para interpretar infor-
mações, encontrar insights 

e executar ações corretivas 
necessárias. 

“Uma solução AIOps pode 
ser capaz de atuar muitas 
vezes para notar problemas 
que não seriam facilmente 
percebidos por humanos, 
devido à complexidade envol-
vida, incluindo a previsão de 
cenários futuros. Ajuda a re-
duzir atividades operacionais 
de TI, evitando o desperdício 
de tempo e a experiência de 
profissionais qualificados em 
funções básicas para manter 
tudo funcionando”, diz Ander-
son Paulucci, CDO da SysMap 
Solutions. 

É importante reforçar que 
essa tecnologia não veio para 
substituir operadores huma-
nos por sistemas automatiza-
dos. AIOps, em conjunto com 
especialistas da operação de 
TI em uma organização, é 
essencial para o sucesso. A 

inteligência artificial possui a 
função de simplificar e apoiar 
em decisões mais avançadas 
e precisas, além de antecipar 
cenários futuros, direcio-
nando o foco para o que 
realmente é importante, per-
mitindo que os profissionais 
de operações se concentrem 
no que é mais significativo. 

“A transformação digital 
nada mais é que a digita-
lização dos processos de 
negócios para tornar a orga-
nização mais eficiente, ágil 
e competitiva. Ao apoiar as 
operações de TI e evitar fa-
lhas que interrompem esses 
processos, o AIOps ajuda a TI 
a fornecer o nível de suporte 
de tecnologia que os projetos 
de transformação digital 
bem-sucedidos exigem”, 
conclui Paulucci. - Fonte e 
outras informações: (www.
sysmap.com.br).

O AIOps ajuda a TI a fornecer o nível de suporte de tecnologia 
que os projetos de transformação digital bem-sucedidos exigem. 
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Pesquisa cria pão sem glúten mais saboroso e com alto valor nutritivo
afeta 1,4% da população mundial. O 
glúten possibilita que os pães tradicio-
nais sejam moldados e que, depois de 
assados, fiquem flexíveis e crocantes. 
“Reconhecemos atualmente três con-
dições para as quais se indica dieta 
sem glúten: a doença celíaca, a alergia 
ao trigo e a sensibilidade não celíaca 
ao glúten. A sensibilidade não celíaca 
ao glúten é uma condição que tanto 
pode ser provocada pelo glúten como 
por outros componentes do trigo, 
como os carboidratos rapidamente 
fermentáveis. 

Ao contrário da doença celíaca, não 
configura uma condição autoimune e 
seus sintomas, embora muitas vezes 
parecidos, não estão relacionados com 
complicações tão graves”, explica a nu-
tricionista responsável pela pesquisa, 
Vanessa Dias Capriles. O desenvolvi-
mento dos produtos adequados para 
pessoas nessas condições ainda é um 
grande desafio tecnológico. 

“O pão elaborado com farinha de 

odor, sabor, variedade e praticidade 
dos produtos atualmente disponíveis 
no mercado”.

A nutricionista ressalta que os pães 
sem glúten existentes no mercado 
normalmente têm baixa composição 
nutricional, porque são elaborados 
com farinhas e amidos refinados, 
como a farinha de arroz combinada 
com os amidos de milho, batata e 
mandioca. “Apresentam baixos níveis 
inerentes de fibras alimentares, pro-
teínas, vitaminas e minerais e maior 
teor de gordura. Em poucos países, 
esses produtos são enriquecidos com 
micronutrientes”.

Realizada com o apoio da Fapesp, a 
pesquisa teve como objetivo melhorar 
o valor nutricional agregado, aumentar 
a aceitabilidade pelos consumidores 
e buscar soluções com viabilidade 
tecnológica. “Utilizando diferentes 
técnicas de criação e otimização de 
produtos, conseguimos obter mais 
de 15 formulações que consideramos 

ótimas. São produtos que contêm de 
50% a 100% de farinha integral sem 
glúten em sua composição e, por 
isso, apresentam alto teor de fibras e 
maiores porcentagens de proteínas, 
vitaminas e minerais”, acrescenta a 
nutricionista. 

Foram pesquisadas também as 
farinhas integrais de arroz, sorgo 
e milheto; de pseudocereais, como 
amaranto, quinoa e trigo sarraceno; 
e de outros vegetais como grão-de-
bico, feijão e pinhão. A incorporação 
do psyllium se destacou pelos bons 
resultados, possibilitando que a massa 
fosse montada em diversos formatos 
e mantendo a aceitabilidade mesmo 
depois de sete dias de armazenamento 
em temperatura ambiente. “O próxi-
mo passo idealizado por nós é firmar 
parcerias com o setor produtivo para 
transferir a tecnologia desenvolvida, 
bem como realizar novas pesquisas 
e desenvolvimento em colaboração”, 
adianta Vanessa Capriles (ABr).
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trigo tem importância milenar na ali-
mentação humana. E as impressões 
sensoriais que ele provoca estão pro-
fundamente arraigadas nos padrões 
e hábitos das pessoas.  Por isso, é tão 
importante elaborar versões melho-
radas, pois as pesquisas mostram que 
os consumidores estão insatisfeitos 
com as características de aparência, 



5www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 02 de junho de 2021












     
            
        

                  

                  
 

 


   
  




     
    
   
 
 
 
 


  

  



 
 
 
 
   
 


 

 
 



 
        


         



          
 

       
      


 
   
     
       

 

     

Brasil Color S/A Tinturaria Indústria e Comércio 
CNPJ. 60.725.033/ 0001- 20 - NIRE: 035.300.055.853

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2021
Aos 30/04/2021, às 10hs em sua sede São Paulo - SP, reuniram -se em AGO, os acionistas representantes do capital social da 
empresa, conforme haviam sido convocados através de avisos pessoais, de acordo com o que faculta a lei 6.404/76, em seu 
artigo 124, §4°. Assumiu a presi dência o Sr. Antonio Salomão e como secretária a Sra. Lucia Esther Faria Salomão. Ordem 
do Dia: aprovação do balanço contábil, destinação do resultado do exercício e instalação do Conselho Fiscal. Delibera-
ções aprovadas por unanimidade: a) Relatório da Diretoria e o Balanço Geral com a Demonstração de Lucros e 
Perdas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020, sendo que o Balanço não foi publicado, conforme faculta o artigo 294 
da Lei 6.404/76 e com a alteração do artigo 2° da Lei 10.194/2001; b) prejuízo no exercicio de 2020 no valor de R$ 1.496,29 , o 
qual será  somado aos prejuízos acumulados anteriormente; c) não haverá instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 
2021. Encerradas as resoluções da Ordem do Dia, lavrou-se a Ata, aprovada. Assinaturas: Dora Faria Baptista, Sidney Batis-
ta, Wanderney Baptista, Rudney Jose Baptista, João Laterza, Marly Faria Laterza, Antonio Salomão - Presidente; Lu-
cia Esther Faria Salomão - Secretária. JUCESP n° 244.123/21-4 em 25/05/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Hotel Majestic S/A
CNPJ n° 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

Prezado Senhor(a). Com fundamento no artigo 123, da Lei das S.A., a pedido do acionista Edgar José Bernardi, 
ficam os Senhores Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de junho de 2021, às 11:00 hs , no endereço da sede da Compa-
nhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta Cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, para deliberar 
sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. Águas de Lindóia, 02 de junho de 2021. 

Atenciosamente José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13.05.2021
Local, Data e Hora: Na sede da Companhia, na Avenida Paulista, 854, 12º andar, Bela Vista, São 
Paulo - SP, em 13 de maio de 2021, às 15h00min. Presenças: Acionistas representando a totalidade 
do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convoca-
ção: Dispensada a publicação dos Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos do arti-
go 124, parágrafo 4º, e do artigo 133, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Composição da 
Mesa: Presidente - Sr. Koichi Nagashima, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya 
Taguchi. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 1) o relatório da Diretoria, o balanço 
patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2020; 2) a destinação do lucro líquido do referido exercício; 3) a distribuição de parte do lu-
cro da conta de Reserva de Retenção de Lucros; e 4) a fixação da remuneração global da Diretoria.  
Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem ressalvas: 1) 
o relatório da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31 de dezembro de 2020, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, na edição de 13 de maio de 2021, página 30, e no Jornal Empresas & Negócios, na edição de 13 
de maio de 2021, página 05; 2) do lucro líquido verificado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
no montante total de R$ 20.964. 487,17 (vinte milhões novecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos 
e oitenta e sete reais e dezessete centavos): 2.1. a ratificação do pagamento aos Acionistas dos Juros 
sobre o Capital Próprio, no montante total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), reconhecidos 
no exercício de 2020, conforme previamente autorizado por meio da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 07 de dezembro de 2020, ressaltando-se que referidos valores foram imputados ao valor 
dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no §3º do artigo 347 do Decreto nº 3.000 de 26 
de março de 1999; 2.2. a destinação do montante de R$ 798.224,35 (setecentos e noventa e oito mil, 
duzentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) à conta de reserva legal; 2.3. a destinação do 
saldo do referido lucro, no montante de R$ 15.166.262,82 (quinze milhões, cento e sessenta e seis mil 
duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) à conta de Reserva para a Retenção de Lucros 
da Companhia; 3) a distribuição aos acionistas de parte do lucro, a título de dividendos aos acionistas, 
verificado na conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R$ 15.166.262,82 (quinze milhões e 
cento e sessenta e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), na proporção 
de suas respectivas participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,1908 por ação, cabendo a 
cada acionista os montantes abaixo: - Marubeni Corporation = R$ 15.163.340,28; e, - Koichi Nagashima 
= R$ 2.922,55. 4) a fixação, para o exercício do ano de 2020, da remuneração dos Diretores no valor 
global de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) mensais, que será distribuída entre os seus 
membros, conforme a responsabilidade de cada um perante a Companhia, nos termos do Estatuto Social 
da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os 
presentes. Mesa: Koichi Nagashima - Presidente, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni 
Corporation - p/p Koichi Nagashima. Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 233.543/21-1 em 20/05/2021.

Orange YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.268/0001-10 - NIRE 35.227.632.337

ERRATA
Na Ata da Reunião de Sócios Realizada em 25/02/2021. Publicadas no dia 27/02/2021 
no jornal Diário Oficial Estado de São Paulo, e no jornal Empresas e Negocios. On-
de-se lê: sendo que o capital social final após a redução será de 1.194.246,00. 
Leia-se: sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.194.256,00.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

No último dia 13 
foi publicada a Lei 
14.151, que, dispõe 
sobre o afastamento da 
empregada gestante das 
atividades de trabalho 
presencial durante o 
período de emergência 
de saúde pública 
decorrente do novo 
Coronavírus

A Convenção n° 103 da 
Organização Interna-
cional do Trabalho 

(OIT) e o artigo 10, inciso 
II, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
da Constituição de 1988 tam-
bém destacam a importância 
da proteção à maternidade e 
ao nascituro. Tal garantia de 
caráter social visa conceder 
estabilidade provisória à 
empregada gestante.

A proteção à gestante e ao 
nascituro tem também ampa-
ro na Constituição Federal, 
em seu artigos 201, inciso 
II e 227, caput, assim como 
na Súmula 244 do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).

A nova Lei 14.151/2021 
impõe o afastamento compul-
sório (ou seja, obrigatório) da 
gestante do local de trabalho. 
Entretanto é omissa em rela-
ção ao responsável pela con-
tinuidade dos pagamentos 
da remuneração da gestante 
afastada. Também impôs a 
readequação do trabalho 
da gestante, para exercício 
de suas atividades “Em seu 
domicílio, por meio de tele-
trabalho, trabalho remoto, 
ou outra forma de trabalho 
a distância”, nos termos 
do parágrafo único de seu 
artigo 1º.

Caso inexistam meios há-
beis para viabilizar o teletra-
balho emergencial, a trabalha-
dora permanecerá afastada 
percebendo sua remuneração 
integral, conforme dispõe a 
atual MP 1.046/2021. 

Vale ressaltar que a aludida 
legislação não se aplica às 
servidoras públicas ou traba-
lhadoras regidas por normas 
jurídico-administrativas, 
entre as quais as exercen-
tes de cargos em comissão 
e as contratadas mediante 
regime especial de Direito 
Administrativo. Igualmen-
te não se aplica a Lei nº 
14.151/2021 às diaristas e 
às trabalhadoras autôno-
mas em geral, bem como às 
empregadas gestantes cujo 
trabalho já seja exercido de 
forma não presencial, assim 
entendido aquele já prestado 

em domicílio, por meio de te-
letrabalho, trabalho remoto 
ou outra forma de trabalho 
a distância.

Portanto, de acordo com 
a Lei 14.151/2021 e a MP 
1.045/2021, a gestante deve 
ser afastada, imediatamente, 
do local de labor, sem pre-
juízo de sua remuneração. 
Isso porque, caso o benefício 
emergencial recebido, de 
forma isolada ou a título de 
complementação do salário, 
não satisfizer a completude 
do salário, caberá ao empre-
gador complementar o valor. 

Recomenda-se a adoção 
pelos empregadores das 
alternativas previstas pela 
atual MP 1.046/2021, que, 
regra geral, reproduziu as al-
ternativas trabalhistas conti-
das na já extinta MP 927/2020 
para o enfrentamento do 
estado de emergência de saú-
de de importância nacional 
decorrente do Coronavírus, 
como utilização do banco de 
horas, antecipação de férias 
e licença remunerada.

Outrossim, é possível tam-
bém a adoção, nos casos de 
trabalhadoras gestantes que 
não consigam desempenhar 
suas atividades e/ou tarefas 
em seu domicílio (por meio 
de teletrabalho, trabalho re-
moto ou outra forma de traba-
lho a distância), a suspensão 
do contrato de trabalho, na 
forma do que alude a MP nº 
1.045, de 2021.

Além de preservar a saúde 
da gestante e seu nascituro, 
a suspensão do contrato de 
trabalho pacto laboral se 
mostra uma saída bastante 
razoável ao acesso do bene-
fício emergencial e à garantia 
de emprego provisória, além 
da própria manutenção do 
posto de trabalho frente ao 
cenário de convergência atí-
pica imposto pela pandemia.

A Lei promulgada no ultimo 
dia 13 visa proteger a ges-
tante do risco de contrair o 
Coronavirus, numa tentativa 
de preservar sua vida e saúde 
da gestante, além de prezar 
pela vida do nascituro. Sua 
aplicação é imediata e 
não retroativa, vale dizer, 
afeta todos os contratos 
de trabalho em curso, não 
se podendo invocar o ato 
jurídico perfeito contido 
no artigo 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal.

Eduardo Moisés

Afastamento da 
empregada gestante 
de acordo com a Lei 

14.151/2021

Dentro das empresas essa realidade 
ainda é vista e pode ser causada 
pela velocidade das mudanças or-

ganizacionais, onde os controles internos 
não acontecem na mesma intensidade. Por 
outro lado, com o avanço da tecnologia 
em todos os setores, ficou mais fácil de-
tectar os problemas que as corporações 
enfrentam no dia a dia. 

As fraudes podem ser vistas em qual-
quer atitude de má-fé ou mesmo ilícita 
que um colaborador realiza a fim de ob-
ter benefícios para si ou para terceiros. 
Essa atitude pode acontecer por meio de 
omissão, abuso de poder, mentiras, quebra 
de confiança e burla de normas e políti-
cas da instituição. Para facilitar, Thiago 
Campaz, CEO do VExpenses - plataforma 
que automatiza a gestão de despesas dos 
funcionários com segurança - elencou 
os principais tipos de fraudes e como as 
companhias podem evitá-las. Confira: 
 1) Superfaturamento - É uma prática 

comum em despesas relacionadas a 
restaurantes, postos de gasolina e 
até mesmo em hotéis. Para exem-
plificar, ela acontece da seguinte 
forma: a pessoa pede uma nota 
fiscal com valor superior ao que foi 
desembolsado realmente. Dessa 
forma, ele ‘tira’ um dinheiro por fora 
com essa ação. 

  Para evitar esse tipo de conduta, 
uma boa política de reembolso 
precisa ser adotada e seguida, con-
tendo um processo bem estruturado 
e otimizado com as diretrizes de 
compliance. 

Quais os principais tipos de fraudes 
empresariais e como evitá-los?

Nos últimos anos acompanhamos o surgimento de diversos tipos de fraudes nos meios de comunicação

Com o avanço da tecnologia, ficou 
mais fácil detectar os problemas que as 

corporações enfrentam no dia a dia.
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 3) Extravio de comprovantes - Para 

ter uma boa gestão estratégica, jun-
tamente de um controle financeiro 
eficiente da companhia é essencial 
exigir todas as notas fiscais do co-
laborador para as comprovações de 
custos. Então, é incomum ocorrer 
perdas de comprovantes fiscais ou 
até mesmo alterações desses docu-
mentos. 

  Para driblar essa situação, imple-
mente ferramentas que lêem auto-
maticamente recibos e notas fiscais, 
armazenem em nuvem e lancem os 
valores em um relatório. Isso com 
certeza fará a diferença. 

 4) Despesas escondidas - A maioria 
das empresas proíbe o reembolso 
de cigarros e/ou bebidas alcoólicas. 
Todavia, para burlar esse sistema, 
muitos funcionários solicitam que 
o estabelecimento insira na nota 
outro produto de igual ou maior 
quantia. Uma sugestão para evitar 
esse acontecimento é criar o hábito 
de realizar auditorias das despesas 
dentro da corporação. 

Fora isso, também pode-se promover 
pesquisas detalhadas sobre os gastos de 
colaboradores e seus hábitos de consumo. 
Além de, é claro, penalizar - de forma 
ética - quem age dessa maneira para 
que a pessoa não seja reincidente neste 
erro. Fonte e mais informações: (www.
vexpenses.com.br).

 2) Gastos Pessoais - Essa é uma das 
fraudes mais comuns, principal-
mente nos seguintes casos: uso do 
carro da empresa para realização de 
atividades pessoais e na hora dos 
passeios com a quilometragem da 
companhia em atividade externas 
ou viagens. Tenha cuidado! 

  Principalmente se ela oferece cartão 
corporativo, todas as regras de uso 
precisam ser claras e devem ser 
seguidas, inclusive, aceitar faturas 
de cartão de crédito como compro-
vante de despesa para reembolso 
pode ser perigoso. Uma saída prática 
para esse problema é o uso do car-
tão corporativo pré-pago, pois com 
eles é possível estabelecer o limite 
de gastos, além de possibilitar uma 

Robôs assassinos estão em ação
Vivaldo José Breternitz (*)

 
O medo dos robôs assas-

sinos é tão antigo quanto os 
próprios robôs - pensadores 
como o empresário Elon 
Musk e o neurocientista 
Sam Harris que há muito ar-
gumentam que a Inteligên-
cia Artificial (IA) aplicada 
aos robôs representa uma 
séria ameaça à civilização. 
Agora, um relatório da ONU 
pode aumentar esse medo, 
ao declarar que um drone 
atacou, e possivelmente ma-
tou soldados, sem receber 
comandos de um operador 

humano; esse é considerado 
o primeiro caso registrado 
de um ataque do tipo. 

O fato aconteceu em 
março de 2020 na Líbia, um 
país que vivia uma guerra 
civil em que outros paí-
ses estavam envolvidos. A 
Turquia, um dos principais 
envolvidos, usou um drone 
Kargu-2, que localizou e 
atacou forças inimigas em 
retirada. O drone, uma pe-
quena máquina de 7 quilos, 
que pode carregar diferen-
tes tipos de munição, com o 
uso de visão computacional 

e IA, identificou as forças 
inimigas e atacou-as. 

A empresa fabricante do 
drone, a STM, diz que o 
dispositivo “pode ser usado 
com eficácia contra alvos 
estáticos ou móveis por 
meio de seus recursos de 
processamento de imagem 
em tempo real e algoritmos 
de aprendizado de máqui-
na” - ferramentas típicas de 
IA. Em 2018, a ONU tentou 
discutir um tratado que ba-
niria as armas autônomas, 
mas a medida foi bloqueada 
tanto pelos EUA quanto pela 

Rússia. Entidades como a 
Human Rights Watch tem 
feito campanhas contra es-
sas armas desde 2013. 

Pesquisadores como Max 
Tegman, que trabalha com 
aprendizado de máquina 
no MIT, também alertam 
para o perigo trazido pela 
disseminação dessas armas 
e lembram que é hora dos 
líderes mundiais tomarem 
uma posição a respeito. 

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

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

 p
or

 L
ilia

n 
R

eg
in

a 
M

an
cu

so
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 8

67
2-

A6
F0

-8
91

C
-F

8B
2.



Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 02 de junho de 20216

Alexandra Avelar (*) 

Não podemos ignorar que a pandemia provavelmente 
acelerou a urgência de adaptar a forma como fazemos 
negócios. Um estudo recente produzido pela BCG des-

cobriu que, desde o início da Covid-19, 33% dos consumidores 
da geração Z/millennial aumentaram seus gastos online em 
6%. E essa tendência deve continuar mesmo após o fim da 
pandemia. Então, por que não sair na frente? 

Os detalhes da Geração Z - Você não pode se envolver 
com um grupo de pessoas se não souber quem são e o que valo-
rizam. Felizmente para nós, muitas pesquisas novas revelam os 
misteriosos interesses e paixões desta nova geração que todos 
estão tentando descobrir. Um relatório da McKinsey identificou 
a Geração Z como uma classe que valoriza a expressão individual 
e evita rótulos. 

Esta é uma estatística profunda que redefinirá a forma como se 
comercializa. Isso significa que as marcas devem agregar valor aos 
consumidores, ao mesmo tempo que fornecem personalização, 
em vez de optar por táticas que saem de moda rapidamente. 
Apostar na personalização. Isso significa mais estratégia, mais 
conteúdo, mas também, mais recompensa. 

Os clientes estão dispostos a pagar um bom valor por produtos 
que destacam sua individualidade. 58% por cento dos consumi-
dores da classe A e 43% dos consumidores da nova classe média 
afirmam que estão dispostos a pagar mais por ofertas personali-
zadas. A demanda existe e, na era de hoje, temos as ferramentas 
de que precisamos para atendê-la. 

A Geração Z também está ativa na comunidade. Os membros 
dela se mobilizam em torno de uma variedade de causas. Eles 
acreditam profundamente na eficácia do diálogo para resolver 
conflitos e melhorar o mundo. Finalmente, eles tomam decisões 
e se relacionam com as instituições de uma forma altamente 
analítica e pragmática. Esses comportamentos influenciam a 
maneira como essa geração consome e interage com as marcas. 

Para atrair esse público as empresas devem ser autênticas no 
que diz respeito à forma como operam e às causas que apoiam. 
É um grande contraste com o mantra de relações públicas de 
"fique neutro", que seguimos religiosamente há anos. Sendo 
assim, ficar em silêncio ou apoiar a causa errada também pode 
ser um retrocesso. 

Embora alguns ainda não tenham idade suficiente para dirigir, a Geração Z é conhecida como a primeira com verdadeiros nativos digitais, 
tendo crescido com tecnologia, tablets e smartphones. Apenas neste ano, ela será responsável por cerca de 40% de 

todos os consumidores globais. À medida que seu poder de compra aumenta, os varejistas e marcas precisarão 
investir pesadamente em pesquisa e aprender os hábitos de compra dela. 

Pixabay

Experiência de compras sociais - Tendo nascido na era 
digital, a Geração Z é especialista em tecnologia e extremamente 
ativa em plataformas sociais. E é exatamente aqui que a conve-
niência entra em jogo. As redes não são apenas aonde eles vão 
para se divertir ou se atualizar com as últimas notícias. É aonde 
vão para tomar as suas decisões de compra. 

Tornou-se uma plataforma de comércio tão importante que 69% 
está interessada em comprar diretamente nas redes sociais. Para a 
sorte das marcas, o TikTok (em que a Geração Z representa 60% de 
todos os usuários) entende a necessidade de criar uma experiência 
de comércio social bem equipada. A plataforma está constantemente 
lançando novos recursos de e-commerce e publicidade. 

Se o seu público-alvo é essa geração e você não está no 
TikTok, deve começar a explorar essa rede como uma avenida que 
pode se traduzir em ganho real. Qualquer marca que pretenda 
estreitar seu funil precisará avaliar seu fluxo de compra online. 
Na arena da mídia social, os segundos são importantes. Quanto 
menor for a distância entre o consumidor e o produto, maior 
será a probabilidade das empresas converterem mais vendas. 

Se os clientes forem redirecionados constantemente ou preci-
sarem sair da página atual em que estão, a probabilidade de uma 
venda diminui. Eles desejam poder ir do ponto A ao ponto B no 
menor tempo possível. A experiência do cliente já é vital para o 
sucesso de uma empresa. Mas, à medida que a Geração Z se torna 
mais dominante, ela é o que ajuda ou quebra sua companhia. 

Você já pode começar a implementar mudanças em sua abor-
dagem CX hoje, que não só aumentarão as vendas, mas também 
manterão os clientes fiéis. Não espere até que seja tarde demais. 
A tecnologia de amanhã já está lá fora. 

Uma volta a um velho estilo de compras QVC - O entre-
tenimento é extremamente importante para esse público. Como 
resultado, os profissionais de marketing precisarão realizar o 
ato de equilíbrio, para atingir as metas ao mesmo tempo em que 
criam conteúdo divertido (e, mais importante, não comercial) 
para suas plataformas. E a transmissão ao vivo, especialmente 
o comércio ao vivo, tornou-se o veículo perfeito para fazer isso. 

É difícil acreditar que estamos de volta à era das compras no 
estilo QVC (rede de TV americana especializada em vendas domés-
ticas). Mas com as novas capacidades de marketing e streaming 
dos influenciadores as compras ao vivo realmente foram levadas 
a um nível totalmente novo. As compras ao vivo permitem que 
as empresas ofereçam uma experiência mais pessoal para quem 
está sintonizado em seu smartphone ou tablet. 

Ele fornece uma navegação virtual mais sensorial e permite 
que os consumidores interajam com representantes da marca em 
tempo real para fazer perguntas e adicionar comentários antes de 
fazer uma compra. Os dias de QVC apenas tocaram a superfície. 
A interatividade em tempo real replica a urgência de um mercado 
real, solicitando ação imediata e maior participação da comunidade. 

Além da Geração Z - Em 2026, esse grupo ultrapassará a 
Geração Y como a maior base de consumidores nos EUA. Então 
as marcas precisam se familiarizar com esses consumidores e 
suas preferências de compra para prosperar no futuro digital. 
A Geração Z cresceu com tecnologia pessoal e poderosa, que 
moldou amplamente seus hábitos e demandas de compra. 

Eles têm amplas oportunidades de descoberta para buscar e 
apoiar empresas que atuam na comunidade. As marcas precisam 
estar cientes dos comportamentos de compra orientados para o 
valor desse grupo para permanecerem relevantes. Autenticidade 
nos produtos que você vende, como você os comercializa e o que 
sua empresa representa são fundamentais quando se trata de se 
conectar com essa geração. 

Se as marcas forem leais à Geração Z, proporcionando experiên-
cias criativas e personalizadas que se alinham com seus valores e 
necessidades, esse grupo se tornará cliente para o resto da vida. 

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

em redes sociais, recentemente adquirida pela Astute.
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De acordo com um estudo da Ad Age, 33% deles "pararam de 
comprar de uma empresa que contribui para uma causa da qual 
discordam". É um pouco assustador para as marcas criar de fato 
uma identidade holística pensando em apoiar causas e falar em 
nome delas em um fórum público, mas isso deve se tornar a nova 
norma. E não para por aí! 

A Geração Z também espera que as empresas sejam mais inclu-
sivas em seu marketing e liderança sênior. Na verdade, 76% dos 
membros desse grupo disseram que consideram a diversidade 
e a inclusão um tópico importante a ser abordado pelas marcas. 
E isso se traduz totalmente no resultado final. 

Na verdade, eles são mais propensos a comprar um produto 
ou serviço apoiado por uma companhia socialmente responsável. 
É hora de recalcular orçamentos e focar nas áreas em que sua 
empresa pode contribuir monetariamente. Se você não fizer isso, 
sua concorrência o fará. 

POr QUE VOCê PrECisA PENsAr sObrE A 
GErAçãO Z AGOrA E NãO dEPOis?    Leia na página 6

VErdAdEirOs NAtiVOs diGitAis



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

Apesar do crescimento do e-commerce, as lojas continuam como 
peças-chave no processo de compra do cliente.

Max Carvalho (*)

As condições atuais do 
mercado, combinadas 
com as mudanças 

nas expectativas dos clien-
tes, exigem a aceleração 
da transformação digital e 
inovação dos modelos de 
negócios tradicionais. Atu-
almente, ter uma estratégia 
omnichannel que organiza 
as informações de todos os 
canais para facilitar o geren-
ciamento de dados e otimizar 
a experiência de compra é 
fundamental para melhorar 
o atendimento ao cliente e 
aumentar a confiança. 

De acordo com uma pes-
quisa encomendada pelo 
Google junto à Forrester 
Reseacher, o impacto da 
internet nas vendas, tanto 
do e-commerce quanto no 
ambiente físico, vai crescer 
70% até o final de 2021. A 
projeção é que 21,7% do 
varejo (incluindo os setores 
de bebida e alimentação) 
será influenciado positiva-
mente pelo meio online, 
que corresponde a R$ 403 
bilhões. Conforme o estudo, 
as empresas que possuem 

Varejo: tecnologias que potencializam 
estratégia omnichannel sólida

O varejo sempre foi um setor com muitos desafios e a COVID-19 os destacou
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ão engajar com a marca.  Do 
lado do Contact Center, é 
possível garantir total con-
sistência na maneira como 
os clientes experimentam 
as marcas em vários locais 
e dispositivos, ao mesmo 
tempo em que coletam dados 
relevantes sobre comporta-
mento e expectativas. 

Na minha percepção, os 
motores do crescimento do 
varejo estão ligados à capa-
cidade de integrar a jornada 
digital do consumidor à 
experiência física, ainda que 
muitos varejistas continuem 
a gerenciar separadamente 
seus canais de vendas online 
e físicos. É preciso trabalhar 
com ferramentas de integra-
ção para mapear o público 
e unificar todos os canais 
de vendas, gerenciamento 
de pedidos, processamento 
de pagamentos, programas 
de fidelidade e opções de 
entrega, dentro e fora da 
loja. Isso permitirá uma 
verdadeira experiência 
omnichannel.

(*) - É diretor de soluções e parcerias 
da Orange Business Services

para a América Latina 
(www.orange-business.com/br).

loja física serão beneficiadas, 
e mais de 32% das vendas 
do varejo tradicional terão 
participação da internet em 
algum momento da decisão 
de compra do consumidor. 

Apesar do expressivo cres-
cimento do e-commerce por 
conta da pandemia, as lojas 
continuam como peças-cha-
ve no processo de compra do 
cliente, gerando entre 80% e 
90% do total das vendas, se-
gundo aponta Fabio Bentes, 
economista-chefe da CNC, 
em seu recente estudo. A 
retenção e o engajamento 
nesses espaços físicos são 
essenciais para construir 
lealdade e aumentar o volu-
me de vendas. No entanto, 
o público espera, hoje, por 
experiências digitais que 
vão além das compras, sem-
pre garantindo segurança e 
atenção. 

Para alguns, o desafio de 
integrar lojas online e físicas 
traz inconvenientes no aten-
dimento ao cliente, que exige 
uma experiência personali-
zada, ágil e eficiente. Todos 
já passaram pela frustração 
de um serviço insatisfatório 
e muitos acabam recorrendo 

à ajuda do Google, YouTube 
e Facebook para contornar 
essas situações. Li um es-
tudo da Gartner que prevê 
que, até 2021, haverá um 
aumento de 15% no número 
de clientes que procuram 
ajuda externa após ficarem 
frustrados com os canais de 
suporte tradicionais. 

Estima-se que, até 2025, 
o modelo independente de 
customer service aumenta-
rá, pois os clientes pagarão 
um especialista para resolver 
75% dos problemas relacio-
nados ao tema. O que vejo 
como uma boa notícia é 
que os varejistas podem vir 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DInILSOn BARBOSA LIMA, profissão: oficial de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teófilo Otoni, MG, data-nascimento: 24/09/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Luiz de Freitas Lima e de 
Ana Barbosa de Sousa. A pretendente: ELIzABETE BOTELhO FELIx DE SOuzA, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 19/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Vicente Felix de Souza e de Vanda Severino Botelho.

O pretendente: uÉDEn CARLOS DOS SAnTOS GOnçALVES, profissão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 27/05/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Neri Gonçalves e de 
Cristiane Ribeiro dos Santos Gonçalves. A pretendente: LARISSA DOS SAnTOS 
SAnTAnA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Isaias Feliciano de Santana e de Marta Alves dos Santos Santana.

O pretendente: VInICIuS LIMA DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/2002, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Waldir Leite da Silva e de Márcia Maria Batista de Lima. 
A pretendente: SABRInA GOMES OLIVEIRA SAnTOS, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/10/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Roseos dos Santos Júnior 
e de Lilian Gomes de Oliveira.

O pretendente: ASSISnILDES nASCIMEnTO DE SOuSA, profissão: reciclador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 21/04/1962, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas de Sousa e 
de Maria de Lourdes Nascimento de Sousa. A pretendente: ROzELI CASEMIRO DE 
SOuzA MARquES, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/12/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jayme de Souza e de Terezinha Soares de Souza.

O pretendente: JuLIO CESAR SOARES DOS SAnTOS, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Andrade dos Santos e de 
Rosa Maria Soares dos Santos. A pretendente: JÉSSICA DE SOuzA nASCIMEnTO, 
profissão: logística, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Denivaldo Purificação 
Nascimento e de Roseli Ferreira de Souza.

O pretendente: WESLEY nEVES CARDOSO, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Roberto Rodrigues Cardoso e de Joelma 
Neves Henriques. A pretendente: VIVIAnE MAChADO, profissão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Oliverio Machado e de Rosania 
Reis Gonçalves Machado.

O pretendente: LEAnDRO PETRICA, profissão: caminhoneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 30/01/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hermes Petrica e de Maria de Souza Petrica. 
A pretendente: LIELMA SAnTOS DE AnDRADE, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Nazario, GO, data-nascimento: 29/12/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Niraldo Lopes de Andrade e de 
Maria José dos Santos.

O pretendente: FERnAnDO FERREIRA TETTO, profissão: servidor público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Germano Tetto Filho e de Helena Maria 
Tetto. A pretendente: ADRIAnA RODRIGuES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jenipapo de Minas, MG, data-nascimento: 26/10/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Raimundo Rodrigues da Silva 
e de Rosa Ferreira da Silva.

O pretendente: JOãO ROBERTO BARIzãO DA COSTA, profissão: professor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/05/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Roberto da Costa e de Ana 
Natalina Barizão. A pretendente: TALITA PEREIRA DE SOuSA, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Moura de Sousa e de Esdras 
Pereira Nico de Sousa.

O pretendente: ROSEnILDO VEnAnCIO DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Ibirajuba, PE, data-nascimento: 28/07/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Venancio 
Sobrinho e de Maria Cavalcanti da Silva. A pretendente: MARIA zEnILDA DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Guabiraba, PE, 
data-nascimento: 20/10/1957, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Amara Candida da Silva.

O pretendente: LuCAS FERREIRA DA SILVA, profissão: auxuliar de almoxarifado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Ferreira da Silva e de Cosma Severina 
Ferreira da Silva. A pretendente: PATRÍCIA CAVALCAnTE COSTA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Soares 
Costa e de Fabiana Cavalcante de Aguiar.

O pretendente: ALLAn JEFFERSOn nASCIMEnTO BOTELhO, profissão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Maria Botelho e de Nerides 
Messias do Nascimento. A pretendente: CAROLInA LEAnDRO GOnçALVES, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Aparecido Gonçalves e de Eliana Paula Leandro Gonçalves.

O pretendente: nIquEIAS FERREIRA BORGES, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 27/11/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Braz Dias Borges e de 
Sinfrosa Ferreira Borges. A pretendente: ELISânGELA SAnTAnA DOS SAnTOS, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Bispo 
dos Santos e de Helena Santana dos Santos.

O pretendente: LuIz hEnRIquE ALVES DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Rodrigues da Silva e de 
Vanda Alves Miranda Silva. A pretendente: ROBERTA BEnICIA DA SILVA, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 11/03/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Bezerra da Silva 
e de Jacira Benicio Bezerra.

O pretendente: hÍGOR DOS SAnTOS LIMA, profissão: consultor ótico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 15/11/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Ferreira Lima e de 
Lindinalva Pires dos Santos. A pretendente: STEFAnY MEnDES DOS SAnTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marina 
Mendes dos Santos.

O pretendente: LuIz SEBASTIãO DA SILVA, profissão: topógrafo, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Ibirajuba, PE, data-nascimento: 28/06/1958, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Sebastião Capucho da Silva e de Maria Guilhermina da Silva. A 
pretendente: MARIA ARIVAnETE RIBEIRO MunIz, profissão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ibirajuba, PE, data-nascimento: 09/05/1968, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Lopes Muniz e de Maria 
Ribeiro Bezerra Muniz.

O pretendente: VInICIuS DOS SAnTOS PIAuILInO DA SILVA, profissão: técnico 
de infomática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/08/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José 
Piauilino da Silva e de Simone Aparecida dos Santos da Silva. A pretendente: JuLIAnA 
ALVES DO nASCIMEnTO, profissão: auxiliar e técnica enfermagem, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dijalma Alves do Nascimento e de Maria Lucineide 
Pereira do Nascimento.

O pretendente: KELVIn SARAGOSA SAnTOS, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1999, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodrigo do Carmo Santos e de 
Cristiane Xavier Saragosa. A pretendente: ALInE DE SAnTAnA MARTInS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Henrique de Santana 
Martins e de Maria de Fatima de Santana Martins.

O pretendente: DuLLES GuILhERME DE ABREu RODRIGuES, profissão: 
escrevente, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/11/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Darlan 
Assunção Lima Rodrigues e de Lourdes Aparecida de Abreu Lima Rodrigues. A 
pretendente: AMAnDA FREITAS PEREIRA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudio Henrique Pereira e de 
Maria das Graças Freitas Pereira.

O pretendente: ALLEFE EDuARDO DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1994, residente e domiciliado em 
Três Lagoas, MS, filho de Samuel Eduardo da Silva e de Suzana Costa de Oliveira Silva. 
A pretendente: ELICA GRAzIELI ALVES DA SILVA, profissão: engenheira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilvan Porfirio da Silva e de Ângela 
Maria Alves da Silva.

O pretendente: BRunO COSTA SAnTOS, profissão: botoneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Geraldo Costa Santos e de Soelia Borges dos Santos. 
A pretendente: AnA PAuLA DA COnCEIçãO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edinalva Francisca da Conceição.

O pretendente: RAFAEL DE SOuzA SILVA DAMASCEnO, profissão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvino Cordeiro Damasceno e de Regina 
de Souza Silva. A pretendente: ISABELLA MEIRA BARBOSA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Tadeu Costa Barbosa e de 
Patricia Aparecida Meira Barbosa.

O pretendente: LuIS FELIPE DA SILVA OLIVEIRA, profissão: montador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano Barbosa 
de Oliveira e de Rosi da Silva Pereira. A pretendente: LARISSA PAuLA ALVES 
nASCIMEnTO, profissão: consultora de negócios, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Rogerio dos Santos Nascimento e de Cristina 
Aparecida Alves.

O pretendente: MúCIO FERnAnDO PInTO DA SILVA, profissão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 22/01/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Manoel Gonçalves 
da Silva e de Maria Pinto da Silva. A pretendente: LuCÉLIA MARIA BATISTA DA SILVA, 
profissão: professora de educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 09/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Batista da Silva Neto e de Maria Odete Batista da Silva.

O pretendente: WILLIAM DE SOuzA SEnA, profissão: auxiliar contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 20/08/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edemilson Santos de Sena e de Maria 
de Lourdes de Souza Sena. A pretendente: ADRIAnE APARECIDA DOS SAnTOS, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/08/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Erivaldo Paulo dos Santos e de Vera Lucia Pereira dos Santos.

O pretendente: GuSTAVO hunGARO DE ALMEIDA SOuSA, profissão: atleta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amauri Moreira de Sousa e de Elaine 
de Almeida Sousa. A pretendente: BIAnCA DE SOuzA SILVA, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto dos Santos Silva e 
de Neuza Ferreira de Souza Nascimento.

O pretendente: JOnAS GuSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, profissão: gestor de qualidade, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Domiciano da Silva Filho 
e de Terezinha Simões de Oliveira Silva. A pretendente: BRunA CRISTInA LOPES, 
profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/03/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Rogerio Lourenço Lemes 
Lopes e de Alessandra Cristina Barrense.

O pretendente: MAYKOn SIDnEY quEIROz DE AnDRADE, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/07/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Peixoto de Andrade e de Flavia 
Vivian Queiroz de Oliveira Andrade. A pretendente: JÉSSICA nEFERTITI GOnçALVES 
ALVES DE SOuzA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/05/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joseph Alves de Souza Netto e de Marcia Regina Gonçalves da Silva.

O pretendente: ALEx DA CRuz SILVA, profissão: ajudante de obra, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Gouveia Silva e de Arlete da Cruz Silva. A preten-
dente: PâMELA OLIVEIRA DA COSTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edson Pereira da Costa e de Catia Cristina Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: ThIAGO VIAnA BEzERRA, profissão: mensageiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Bezerra e de Nair Donizete Gonçalves Viana 
Bezerra. A pretendente: ESTEFAnE BRITO PEREIRA, profissão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Donizete Alves Pereira e 
de Silvana Brito das Neves.

O pretendente: LEOnARDO CATARInO nASCIMEnTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Otavio Nascimento e de Maria 
Catarina da Silva. A pretendente: AMAnDA ROSA PEREIRA DE CARVALhO, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alzano de 
Carvalho e de Edileusa Rosa Pereira.

O pretendente: JuSCÉLIO MARquES DE OLIVEIRA, profissão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João do Paraíso, MG, data-nascimento: 16/12/1995, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Manoel Pereira de Oliveira e de Laurita Lucas 
Marques. A pretendente: SABRInA EMAnuELLA SAnTOS PEREIRA, profissão: call 
center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Honorio Pereira e de 
Sandra Nerci dos Santos Pereira.

O pretendente: GuSTAVO LOPES BERnARDO DA SILVA, profissão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vanderlei Bernardo da Silva 
e de Roseli Lopes Bernardo da Silva. A pretendente: JOYCE KAuAnY APARECIDA 
SAnTOS SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edmilson Silva e de Anivalda Poi dos Santos.

O pretendente: DEVAnIR ALVES AMARAL, profissão: zelador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Medina, MG, data-nascimento: 13/08/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Rodrigues do Amaral e de Vera Lúcia Alves 
Amaral. A pretendente: CARLA VAnESSA BRITO DOS SAnTOS, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
16/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosivaldo Alves 
dos Santos e de Vânia Gonçalves de Brito.

O pretendente: DAnYLLO DOS SAnTOS SOuzA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Rodrigues de Souza e de 
Ivone dos Santos Souza. A pretendente: AnDRESSA CORREIA ACACIO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wellington Acacio e de 
Delaine Correia Turci.

O pretendente: WILLIAM BARBOSA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Aroldo Barbosa e de Maria de Lourdes dos Santos 
Barbosa. A pretendente: AnDRESSA DA SILVA CARnAVAL, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro Carnaval e de Rita de 
Cássia Pereira da Silva.

O pretendente: FABIAnA RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: assistente financeiro, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Orivam dos Santos 
e de Alice Ferreira da Silva dos Santos. A pretendente: JuLIAnA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, 
SP, data-nascimento: 31/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria Luiza de Oliveira.

O pretendente: CLEITOn RIBEIRO DA SILVA, profissão: operador de máquina, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1986, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Severino Manoel da Silva e de Aurinete 
Ribeiro da Silva. A pretendente: AnA CLAuDIA DA SILVA COELhO, profissão: vende-
dora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesusmir Chaves Coelho 
e de Luzailde Cardoso da Silva.

a ter custos reduzidos em 
certas áreas de serviço ao 
consumidor. A realidade é 
que o crescente número de 
casos onde a ajuda externa 
é usada acaba eliminando 
um importante ponto de 
contato entre os varejistas e 
seus consumidores. Por isso, 
mais do que investir em tec-
nologia para uma estratégia 
omnichannel, entendo que 
é preciso determinar quais 
ferramentas trarão benefí-
cios maiores. 

Penso que a decisão certa 
dependerá de focar no que é 
importante para os clientes 
e, nesse processo de trans-

formação, o público deseja 
que suas interações sejam 
gerenciadas da forma mais 
eficaz possível, indepen-
dentemente do canal sele-
cionado. Para lojas físicas, 
vejo uma tendência cada 
vez maior para a adoção de 
serviços de wi-fi de alta ve-
locidade e de gerenciamento 
de filas. Isso ajuda a garan-
tir que os clientes tenham 
uma experiência de compra 
agradável com o mínimo de 
contato. 

Além disso, algumas me-
didas, como a contagem 
de pessoas, podem ser im-
plementadas em diversos 
espaços, permitindo apri-
morar o fluxo e garantir que 
as medidas de segurança, 
como o distanciamento so-
cial, sejam respeitadas junto 
com as soluções de IoT para 
monitoramento da qualidade 
do ar, garantindo a saúde e 
a segurança de todos.

Ainda vejo como melho-
rar a interação nos espaços 
físicos com dispositivos 
modernos, como quiosques 
interativos, mesas touch 
screen e telas digitais, que 
provocam o consumidor a 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

DIOGO GARCIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Sub-
distrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/020.FLS.264V BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e dois (18/09/1992), residente e do-
miciliado Rua Gaspar Gutierres, 236, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcelio Garcia da Silva e de Ana Paula da Cruz. DÉBORA 
ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de telecobrança, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/276.FLS.198 TUCURUVI/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e cinco (07/05/1995), residente e do-
miciliada Rua Gaspar Gutierres, 236, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ricardo Rodrigues dos Santos e de Gislene Roberto dos Santos.

DIEGO ARAUJO PEDROSA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Distrito, 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (27/08/1987), 
residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 339, bloco 03, apartamento 
171, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Sobrinho 
Pedrosa e de Cosma Alves de Araujo Pedrosa. NATHALIA MERCES LIMA SILVA, estado ci-
vil solteira, profissão supervisora fiscal, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/091.
FLS.002-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos 
e noventa e dois (19/12/1992), residente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 
339, bloco 03, apartamento 171, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Batista da Silva e de Josefa das Merces Lima Silva.

JAMILSON DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em Guaru-
lhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/05/1988), residente e domiciliado Rua Gaspar Gutierres, 206, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Clara de Oliveira. CAMILA DOS SAN-
TOS SOUTO VIEIRA, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida em Santos, neste 
Estado, Santos, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (11/01/1995), 
residente e domiciliada Rua Gaspar Gutierres, 206, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Souto Vieira e de Martilene Soares dos Santos.

EDIMILSON BENEDITO MUNIZ, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia vinte e três de dezembro de mil nove-
centos e setenta e sete (23/12/1977), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 102, bloco 
C 3, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Benedito da Silva e de Diva Ramos Muniz. ANA PAULA SEBASTIANA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão garçonete, nascida em Agrestina, Estado de Pernam-
buco (CN:LV.A/039.FLS.221-SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE), Agrestina, PE no dia quinze 
de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/11/1994), residente e domiciliada 
Rua Amor de Índio, 102, bloco C-03, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Laurindo Silva e de Sebastiana Olindina da Silva.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS, estado civil divorciado, profissão aposentado, nasci-
do em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos 
e sessenta e quatro (17/06/1964), residente e domiciliado Avenida Monsenhor Agnelo, 
155, apartamento 42 B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Fer-
reira Dias e de Maria Helena Santos Dias. ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão aposentada, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capital 
(CN:LV.A/150.FLS.148-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil no-
vecentos e setenta e cinco (10/10/1975), residente e domiciliada Avenida Monsenhor 
Agnelo, 155, apartamento 22-B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Francisco dos Santos e de Maria José dos Santos.

DANILO MAGALHÃES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/158.FLS.176 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de maio de mil novecentos e oitenta e oito (29/05/1988), residente e domiciliado Rua 
Giovanni Legrenzi, 231, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Manoel José dos Santos e de Marizete da Silva Magalhães dos Santos. 
CATIA FRANCINETE DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarke-
ting, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/034.FLS.025-FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (29/12/1984), residente e domiciliada Rua Giovanni Legrenzi, 
231, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rogerio Serra da Silva e de Paula Francinete Ferreira Silva.

EDERSON WAGNER DA SILVA, estado civil divorciado, profissão tatuador, nascido em Ri-
beirão Preto, neste Estado, Ribeirão Preto, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos 
e oitenta e dois (21/10/1982), residente e domiciliado Rua José Bauman, 151, apartamento 
03-A, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emerson da Silva e de Marcelina 
Gonçalves. DANIELA MARIA BELO DA SILVA, estado civil solteira, profissão coordenadora 
de clientes, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.038-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta (29/07/1980), re-
sidente e domiciliada Rua José Bauman, 151, apartamento 03-A, Jardim Redil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Belo da Silva e de Maria Fausto da Silva.

SAULO HENRIQUE MARTINS DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão assistente 
virtual, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/101.FLS.203-SÃO 
CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia cinco de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e dois (05/12/1992), residente e domiciliado Rua Manoel Sarmento, 
331, apartamento 12, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos de 
Assis e de Carla Cristina Martins de Assis. MARINA CARVALHO DE MATOS, esta-
do civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/331.
FLS.132-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e nove (11/01/1999), residente e domiciliada Avenida Antônio Ricardo da Silva, 
167, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos 
Paulo de Matos e de Nilceia Carvalho Pereira de Matos.

GUILHERME CORRÊA MENDANHA, estado civil solteiro, profissão engenheiro químico, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/047.FLS.135V PERDIZES/SP), São Paulo, SP no 
dia treze de abril de mil novecentos e noventa e seis (13/04/1996), residente e domiciliado Rua 
Carolina Fonseca, 407, apartamento 111-B, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Adriano Mendanha e de Marcia Correa Mendanha. JULIA PRADO, estado civil solteira, 
profissão jornalista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/224.FLS.139-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e cinco (23/03/1995), residente e 
domiciliada Rua Carolina Fonseca, 407, apartamento 111-B, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Luiz Prado e de Valeria Aparecida dos Santos.

VICTOR AUGUSTO HILÁRIO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão corretor de 
imóveis, nascido neste Distrito (CN:LV.A/256.FLS.205 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e seis (16/08/1996), 
residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4114, casa 03, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Augusto Marques da Costa e de Claudia Hilário 
de Souza Ribeiro da Costa. DAYANE RODRIGUES DE CASTRO, estado civil sol-
teira, profissão autônomo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/290.FLS.059-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (21/09/1997), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4114, casa 03, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Paes de Castro e de 
Kátia Herminia Rodrigues.

MARCOS IVO DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de 
mil novecentos e setenta e quatro (29/10/1974), residente e domiciliado Avenida 
Caititu, 1298, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Adão Ivo de Sousa e de Ana Maria Rodrigues de Sousa. ADRIANA 
AMARAL CAMPOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos 
e setenta e sete (19/10/1977), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1298, 
A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Olinda Amaral Campos.

SAMUEL JURADO, estado civil divorciado, profissão bancário, nascido em no 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e setenta e um (24/06/1971), residente e domiciliado Rua 
Barralhara, 10, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Walter Jurado e de Raquel Mariano Jurado. LIDIA SILVA DE SOUZA, esta-
do civil divorciada, profissão supervisora de polissonografia, nascida no Subdistri-
to Mooca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e cinco (06/02/1975), residente e domiciliada Rua Barralhara, 10, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Venancio 
de Souza e de Nina Silva de Souza.

FABIO ANTONIO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão policial militar, nasci-
do no Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/007.FLS.184-PERDIZES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e setenta e oito 
(26/08/1978), residente e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 596, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Paulo de Lima 
e de Elza dos Santos Silva Lima. LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA ALVES, estado civil 
divorciada, profissão bancária, nascida em Botuporã, Estado da Bahia, Botuporã, 
BA no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (14/02/1984), 
residente e domiciliada Rua Afonso Pena, 580, bloco 02, apartamento 175, Bom 
Retiro, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Lindinalvo da Costa Alves e de Maria 
Aparecida de Oliveira Alves.

JOSE EDUARDO LEITE DO PRADO, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.143-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos 
e sessenta e quatro (19/03/1964), residente e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 
229, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Wilson Leite do Prado e de Elvira Paula Leite do Prado. RODRIGO SILVA DE 
ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de marketing, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/181.FLS.111 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de agosto de mil novecentos e noventa (03/08/1990), residente e domicilia-
do Rua Ana Maria Sirani, 229, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edmilson Domingos dos Santos e de Rosineide Silva de 
Almeida.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DAS DORES JÚNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão consultor, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.166-
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(06/09/1989), residente e domiciliado Rua Antônio Afrícola, 11, Vila Brasil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto dos Santos das Dores e de Silvana Maria Alves 
Dias das Dores. ROSIMARA MENDES NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão con-
sultora de crédito, nascida em Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/069.
FLS.153-2º OFÍCIO DE DOURADOS/MS), Dourados, MS no dia doze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito (12/08/1988), residente e domiciliada Rua Antônio Afrícola, 
11, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olicio Mendes Corrêa e de Rosan-
gela Nogueira Mendes.

DEILSON DA TRINDADE VAZ, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/034.FLS.136 GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e um 
(27/12/1971), residente e domiciliado Rua Antônio Bruni, 22, bloco C, apartamento 
12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dir-
ceu Da Silva Vaz e de Expedita Mariano da Trindade. VIVIANE APARECIDA ALVES, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de cobrança, nascida no Subdistrito Tucuruvi, 
nesta Capital (CN:LV.A/115.FLS.284-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia três de 
novembro de mil novecentos e setenta e quatro (03/11/1974), residente e domici-
liada Rua Antônio Bruni, 22, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jocelino Alves e de Maria Aparecida 
Mansão Alves.

DENILSON DE MOURA, estado civil solteiro, profissão analista de vendas, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/016.FLS.237V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de novembro de mil novecentos e setenta e sete (05/11/1977), residente e domici-
liado Rua Jucupema, 599, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ivo de Moura e de Edith Porto de Moura. GISELE FERREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista de marketing pleno, nascida em Cotia, neste 
Estado (CN:LV.A/019.FLS.081 COTIA/SP), Cotia, SP no dia vinte e sete de setembro 
de mil novecentos e oitenta e três (27/09/1983), residente e domiciliada Rua Jucu-
pema, 599, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fatima 
Ferreira da Silva.

PEDRO HENRIQUE SANTINI ROS, estado civil solteiro, profissão bancário, nasci-
do no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/272.FLS.025-INDIANÓPO-
LIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e 
oito (21/01/1998), residente e domiciliado Rua Ponte Serrada, 137, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alexandre Lourenzo Ros e de Daniela Aparecida Santi-
ni Ros. PALOMA RAMOS MACHADO, estado civil solteira, profissão securitária, 
nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/262.FLS.119-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa 
e nove (08/10/1999), residente e domiciliada Rua José Gil, 49, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Jorge Parente Cristiano Machado e de Paula 
Ramos Machado.

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: VICTOR AUGUSTO SANDIM VALENTIM, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/11/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Manuel Antanças 
da Costa Valentim e de Arlete Gomes Sandim. A pretendente: NATHÁLIA MENEZES, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista financeiro, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (14/09/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Sergio Luiz Menezes e de Martha Milan Menezes.

O pretendente: RICARDO HOSSEPIAN FERREIRA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão analista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(26/07/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo da 
Silva Ferreira e de Rosangela Hossepian Ferreira. A pretendente: LILIAN DE FREITAS 
ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (07/06/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Edmar Araujo da Rocha e de Ivone de Freitas Rocha.

O pretendente: LUIZ NICOLA JOSÉ GUERCIO NETO, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de comércio exterior, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (01/06/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Luiz Guercio e de Solange Lucieto Guercio. A pretendente: ANDREIA CAVALCANTE, de 
nacionalidade brasileira, profissão gerente de atendimento, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (28/04/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Heraldo das Neves Cavalcante e de Maria Jose Cavalcante.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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THIAGO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão executivo de compras, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (15/10/1995), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 67, apartamento 
C-13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vagner 
de Carvalho e de Neide da Paixão Santos. CECÍLIA RODRIGUES FERREIRA, estado 
civil solteira, profissão gerente comercial, nascida em Alfenas, Estado de Minas Gerais, Al-
fenas, MG no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (19/09/1987), 
residente e domiciliada Rua Concreta, 101, Jardim Míriam, Suzano, neste Estado, Suza-
no, SP, filha de Amilton dos Santos Ferreira e de Aparecida Maria Rodrigues Ferreira. Có-
pia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Suzano, neste Estado.

NELSON RODRIGUES DE VASCONCELOS, estado civil solteiro, profissão empre-
sário, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/128.FLS.060 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e cinquenta e três (10/12/1953), 
residente e domiciliado Rua Marcelino da Silva, 54, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Frutuoso de Vasconcelos e de Gloria Rodrigues Tomás. ELIANE DA SILVA 
LINO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Matriz de Camaragibe, Estado 
de Alagoas (CN:LV.A/021.FLS.252-São Luís de Quitunde/AL), Matriz de Camaragibe, 
AL no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (15/11/1974), resi-
dente e domiciliada Rua Marcelino da Silva, 54, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Laurentino Lino e de Aurelina Maria da Silva.

RODRIGO APARECIDO LUCIO, estado civil solteiro, profissão guarda-civil metropolitano, 
nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/074.FLS.207-IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (23/09/1982), 
residente e domiciliado Rua Renzo Baldini, 754, casa 10, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Aparecido Lucio e de Maria José Cruz Lucio. ISA 
MICHELLE DA SILVA DIAS, estado civil solteira, profissão servidora pública, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/221.FLS.151V-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(23/03/1987), residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 754, casa 10, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes da Silva Dias.

JOSUÉ FREIRE CAVALCANTE, estado civil divorciado, profissão vigilante patrimonial, 
nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta (27/11/1980), residente e domiciliado Rua Marim, 200, bloco 03, apartamento 
23-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Freire Cavalcante e de Maria 
das Graças Araujo. MANOELA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
balconista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (10/10/1984), residente e domiciliada Rua Marim, 200, 
bloco 03, apartamento 23-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel 
Porto da Silva e de Maria José Rodrigues de Oliveira da Silva.

ROBERTO CARLOS GOMES, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta 
(25/10/1980), residente e domiciliado Rua Castelo do Piauí, 277, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Benedito Antonio Gomes e de Jane Lucia Gomes. ANDRÉIA LEAL ALEXAN-
DRE, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida no Subdistrito Butantã, nesta Capital 
(CN:LV.A/097.FLS.093 BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil no-
vecentos e setenta e cinco (25/04/1975), residente e domiciliada Rua Castelo do Piauí, 277, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Martins Alexandre e de Santina Teixeira Leal.

FELIPE KIYOSHI DITONTO, estado civil solteiro, profissão terapeuta, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e no-
venta e três (26/12/1993), residente e domiciliado Rua Marret, 80, casa 02, Vila Progres-
so, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Edson Ditonto e 
de Mara Emilia Asaga Ditonto. ISABELLA RIBEIRO SOUZA, estado civil solteira, pro-
fissão vendedora, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e oito (26/09/1998), residente e 
domiciliada Rua Aldeia da Formiga, 162, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Osmano Lopes Souza e de Thais Ribeiro de Souza. Cópia Enviada pelo Oficial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

RAFAEL HENRIQUE APPARECIDO, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido 
no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/155.FLS.098-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (08/01/1986), 
residente e domiciliado Rua Santo Antônio de Itaberava, 152, casa 04, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Donizetti Apparecido e de Vera Lucia dos 
Santos Apparecido. MIRIÃ DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profissão instru-
mentadora cirúrgica, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze 
de março de mil novecentos e oitenta e nove (14/03/1989), residente e domiciliada Rua 
Santo Antônio de Itaberava, 152, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Arlindo Bispo dos Santos e de Fatima Aparecida Silva Santos.

LUCAS MATHEUS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão feirante, nascido em Diade-
ma, neste Estado (CC:LV.B/316.FLS.172V-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia vinte de 
setembro de dois mil e um (20/09/2001), residente e domiciliado Rua Serra de Santa Mar-
ta, 480, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Fernando 
Nobre dos Santos e de Angela Costa Silva. DANIELE ALVES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão feirante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/350.FLS.201-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e nove (11/08/1999), 
residente e domiciliada Rua Serra de Santa Marta, 480, casa 01, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Bento dos Santos e de Rosalina Alves.

DANILO HIROSHI ALEXANDRE ITO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/227.FLS.114 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de junho de mil novecentos e noventa e quatro (03/06/1994), residente e domicilia-
do Rua Antônio Gandini, 378, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Akira Ito e 
de Iraci Alexandre Ito. JULIANA ESTEPHANY ALVES DA COSTA SANTANA, estado 
civil solteira, profissão promotora de hortifruti junior, nascida em Cipó, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/013.FLS.016-CIPÓ/BA), Cipó, BA no dia dezessete de junho de mil novecen-
tos e noventa e seis (17/06/1996), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 676, bloco 
A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Oliveira de Santana e de Roselice Alves da Costa.

BENTO PEREIRA MODESTO FILHO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos e cinquenta 
e cinco (03/10/1955), residente e domiciliado Rua Cacique, 103, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bento Pereira Modesto e de Josephina da Silva Pinheiro. 
ANGELA MARIA RASQUINHO, estado civil solteira, profissão aposentada, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/043.FLS.058-JARDIM AMÉRICA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de março de mil novecentos e cinquenta e cinco (15/03/1955), residente e domiciliada Estrada 
dos Mirandas, 210, bloco 47, apartamento 61, Jardim Maria Duarte, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de João José Rasquinho e de Geralda Apparecida Rasquinho.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ FABRIS TELES, de nacionalidade brasileira, profis-
são agente financeiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(18/12/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jairo Luiz Teles e de Vera Celia Fabris Teles. A pretendente: MAYARA THAYS LU-
CIANO CAETANO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/10/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cassiano Caetano e de Melka 
Helena Luciano.

O pretendente: DIOGO DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
de montagem, estado civil solteiro, nascido em Ipirá - BA, no dia (05/05/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Mascarenhas Oliveira e 
de Jacira Fernandes da Silva Oliveira. A pretendente: FABIANA BARRETO DOS ANJOS, 
de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora, estado civil solteira, nascida em Araci - 
BA, no dia (17/08/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Matias Bispo dos Anjos e de Maria Elice de Moura Barreto.

O pretendente: MURILLO MARTINEZ MATHEUS, de nacionalidade brasileira, profissão 
médico veterinário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/01/1989), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Manoel Abrantes Matheus 
Neto e de Marina Martinez Martinez Matheus. A pretendente: NATÁLIA CARDOSO 
LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, estado civil solteira, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (14/02/1991), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Jaime Francisco Cardoso Lopes e de Vera Lúcia Rodrigues 
Cardoso Lopes.

O pretendente: VICTOR DE ALMEIDA SANTANA, de na cionalidade brasileira, profis-
são autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/08/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter Manoel de 
Santana e de Vilma Aparecida de Almeida de Santana. A pretendente: LARISSA MIT-
SUNAGA FUTIKAWA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de marketing, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/07/1996), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Shiniti Futikawa e de Cristina 
Yoshie Mitsunaga Futikawa.

O pretendente: ADRIANO SOUSA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ope-
rador de máquinas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/06/1987), 
residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de José Raimundo Pe-
reira e de Marlene Pereira Sousa. A pretendente: ARIELLI PASSERO CURDOGLO, de 
nacionalidade brasileira, profissão técnica química, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (02/06/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Vagner Curdoglo e de Regineide Passero Curdoglo.

O pretendente: VICTOR BORGES PEREIRA CEGAL, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/02/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valter Cegal e de Valeria 
Borges Pereira Cegal. A pretendente: MARIANA TANGO DE BARROS, de nacionalidade 
brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(20/08/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo 
de Barros Neto e de Magaly Corazza Tango de Barros.

O pretendente: DANIEL VAZ PALMEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente 
de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/11/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gilson Antonio Palmeira e de 
Magaly de Lima Vaz Palmeira. A pretendente: MAYARA CHRISTINE ALÁ, de nacionali-
dade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (20/12/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Daniel Alá Navarro e de Elaine Cristine Oracic Alá.

O convivente: ERICK PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão con-
sultor, estado civil solteiro, nascido em Barueri - SP, no dia (30/03/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adelino Pereira da Silva e de Neusa 
Binhame da Silva. A convivente: SILVANA DO NASCIMENTO PERES, de nacionalidade 
brasileira, profissão gerente de marketing, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (31/12/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Paulo Afonso Peres e de Lídia do Nascimento Peres.
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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

9www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 02 de junho de 2021

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: EDUARDO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor 
de educação física, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/08/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aurindo Ruivo da Silva e de Iraci Correia 
de Souza da Silva. A pretendente: LETÍCIA LEAL ALVES DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profissão bailarina, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sandoval Alves de Almeida e de Denise 
Leal da Conceição Almeida.

O pretendente: ANDERSON SANTOS REIS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Herculano Reis da Silva e de Eva Maria dos 
Santos. A pretendente: ANA JÚLIA SILVA PINTO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Suzano, SP, no dia (19/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Pinto Filho e de Benedita Silva Pinto.

O pretendente: JASON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/09/1993), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Claudio Venancio da Silva e de Maria de Fatima dos 
Santos. A pretendente: DANIELA TELES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Serra Talhada, PE, no dia (10/09/1992), residente e 
domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis dos Santos 
e de Francineide da Silva Teles Santos.

O pretendente: OTACIANO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
barbeiro, nascido em Acopiara, CE, no dia (24/11/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Otacilio Pereira da Silva e de Ivoneide Rodrigues de 
Souza. A pretendente: FLAVIA DE FRANÇA FERNANDES, estado civil divorciada, 
profissão coordenadora pedagógica, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Filemon Souza Fernandes 
e de Jane Luiz de França.

O pretendente: ROBERTO VICENTE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão corretor 
de imovéis, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Vicente da Silva e de Maria Andrade da Silva. 
A pretendente: MONIQUE GABRIELLA SILVEIRA OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1988), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Gonçalves de Oliveira e de Rita 
Rosa da Silveira Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: VAGNER SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão servente, 
nascido em Itapecerica da Serra, SP, no dia (22/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Lidielio Dias dos Santos e de Idalina Francisca de Souza. 
A pretendente: POLIANA LIMA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (13/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Donizete Bezerra Silva e de Joceani de Almeida Lima Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de limpeza, nascido em Vitória do Mearim, MA, no dia (01/11/1996), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Jesus dos Santos 
e de Benedita Izabel Pereira Carvalho. A pretendente: SANDY WENE MARTINS JACOB, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antônio Jacob e de 
Simone Aparecida Martins Coelho.

O pretendente: VITOR HUGO ALVES RODRIGUES, estado civil solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (20/09/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Reginaldo Jose Rodrigues e de Marcia Regina Alves Rodrigues. A pretendente: 
CINTIA VITORIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/07/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Niceia Monique da Silva.

O pretendente: RENIVAL LOPES DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em Recife, PE, no dia (12/08/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sandoval Gomes de Freitas e de Josefa Edite Lopes 
de Freitas. O pretendente: ROSIMERY SANTOS GUIMARÃES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Caldeirão Grande, BA, no dia (28/04/1967), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira Guimarães e de 
Clotildes Santos Guimarães.

O pretendente: DEMOSTENES SOARES DE MEDEIROS, estado civil divorciado, 
profissão moto fretista, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1961), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Teixeira de Medeiros e 
de Thereza Soares de Medeiros. A pretendente: SANDRA FERNANDES DE LIMA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em Teresina, PI, 
no dia (01/05/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisca Fernandes de Lima.

O pretendente: JOSÉ WELLINGTON VIEIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Estância, SE, no dia (28/03/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo de Assis Costa e de Maria Francisca 
Vieira Costa. A pretendente: PATRICIA BISPO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (29/11/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Bispo dos Santos e de Maria 
Nilza Senhorinho Alves.

O pretendente: ANIBAL FEITOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão líder de 
portaria, nascido em Lago da Pedra, MA, no dia (15/04/1959), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Inacio da Silva e de Lidia Feitosa da Silva. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão cuidadora 
de idosos, nascida em Ipubi, PE, no dia (27/06/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Rodrigues da Silva e de Maria Josefa da Silva.

O pretendente: ROMÃO MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão aposenta-
do, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1963), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Benedito Monteiro da Silva e de Aurelina Geraldo Monteiro. A 
pretendente: MIRIAN SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão aposentada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Lindolfo Francisco dos Santos e de Edilce Soares Jesus.

O pretendente: WILLIAN APARECIDO DE OLIVEIRA PEREZ, estado civil solteiro, pro-
fissão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo de Oliveira Perez e de Eliana Aparecida 
da Soledade. A pretendente: ANDREIA CAROLINE SANTOS MARCIANO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (04/04/1998), resi-
dente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de André Luiz Mendes Marciano e de 
Mariclaudia Pereira Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE FARIA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Faria e de Maria Aparecida de Faria. A 
pretendente: VILMA AUGUSTA SANTANA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Severino da Santana e de Rute Augusta Gonçalves.

O pretendente: SAMUEL DE JESUS ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Serrinha, BA, no dia (14/07/1995), residente e domiciliado em Serrinha, 
BA, filho de José Luiz de Almeida e de Rosalia Maria de Jesus Almeida. A pretendente: 
DANIELLY CAVALCANTE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Josenil Rodrigues Araújo e de Claudete Marques Cavalcante Araújo.

O pretendente: JOÃO PAULO MOREIRA DE MOURA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Guararema, SP, no dia (29/04/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dorival Silva de Moura e de Sandra Moreira de 
Moura. A pretendente: TAYNARA RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/2003), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adelmo Ferreira dos Santos e de Ana 
Neri Rodrigues dos Santos.

O pretendente: LAZARO ESTANISLAU ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio dos Santos e de Maria 
Lusineide Limeira dos Santos. A pretendente: NAGYLA SOUZA DA SILVA GOMES, es-
tado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Gomes e 
de Tânia Souza da Silva.

O pretendente: JONAS GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
gestor de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1997), residente e domi-
ciliado em Guaianases, São Paulo, SP, filho de Francisco Domiciano da Silva Filho e de 
Terezinha Simões de Oliveira Silva. A pretendente: BRUNA CRISTINA LOPES, estado civil 
solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1997), residente 
e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Rogerio Lourenço Lemes Lopes e 
de Alessandra Cristina Barrense.

O pretendente: HENRIQUE SOUZA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Severino da Silva e de Cleide Aparecida de Souza. A pre-
tendente: DAYANE MONIQUE MAGALHÃES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jadelson Rodrigues da Silva e de Elza Magalhães.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de controle de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1967), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco do Nascimento 
e de Maria José Romana do Nascimento. A pretendente: ANDREIA GOMES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Alagoinha, PE, no dia (17/06/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Amauri Gomes da Silva e 
de Valdenice Galindo Gomes.

O pretendente: MARCIO CAMARGO CAVALCANTE, estado civil divorciado, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (02/03/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sueli Camargo Cavalcante. A pretendente: GLAUCIA FORTES CAMARGO, esta-
do civil divorciada, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/09/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marley de Oliveira Fortes.

O pretendente: LUCAS CALDAS, estado civil solteiro, profissão cartazista, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (05/06/1999), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Sonia Regina Caldas. A pretendente: MILENA FONSECA DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Afonso de Almeida 
e de Virna Gabriela Fonseca de Almeida.

O pretendente: EDEMIR APARECIDO DE ASSUNÇÃO, estado civil divorciado, profissão 
prensista, nascido em Suzano, SP, no dia (02/05/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Eudes Rodrigues de Assunção e de Maria Aparecida de As-
sunção. A pretendente: PÂMELA MARTINS DE SOUSA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (09/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Vanderlei Abranhão de Sousa e de Anataydes Martins de Souza.

O pretendente: MAURICIO PAULINO MARQUES FERNANDES, estado civil divorciado, 
profissão professor, nascido em Suzano, SP, no dia (03/12/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Marques Fernandes Filho e de Jarede Paulino Marques 
Fernandes. A pretendente: ANDRÉIA DE MORAES SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Suzano, SP, no dia (26/07/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Isidoro Antonio de Siqueira e de Amélia Aparecida de Moraes Siqueira.

O pretendente: DIEGO LUZ DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1994), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio de Almeida e de Maria Luzia Luz 
de Almeida. A pretendente: RAFAELA BAUER COLEN, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Teófilo Otoni, MG, no dia (11/04/1998), residente e domiciliada 
em Itabira, MG, filha de Rafael Dias Colen Junior e de Elicéa Bauer Colen.

O pretendente: MARCIO LUIZ SQUARCINI, estado civil divorciado, profissão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga Squarcini e de Rose Mary dos Santos de Santana 
Squarcini. A pretendente: REBECA DO CARMO SILVA, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Gelson Ernani Silva e de Iêda Caetano do Carmo Silva.

O pretendente: EDSON MARTINS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
máquina industrial, nascido em Sebastião Laranjeiras, BA, no dia (14/11/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Antonio de Oliveira e de Domingas 
dos Santos Martins. A pretendente: HELENITA LOPES DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de montagem, nascida em São Raimundo Nonato, PI, no dia (11/03/1976), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Januaria Lopes de Almeida.

O pretendente: RAFAEL MIRANDA LISBOA, estado civil solteiro, profissão operador 
de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/07/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Luciano Lisboa e de Joventina de Miranda Lisboa. A 
pretendente: KÉZIA DE JESUS MARTINS, estado civil solteira, profissão babá, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/09/1999), residente e domiciliada em Jacareí, SP, filha de 
Maurício Leite Martins e de Helena Rosa de Jesus Martins.

O pretendente: FRANKLYN OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco José de Oliveira Silva e de Maria Piedade da 
Silva. A pretendente: MIRIAN MENDES RIOS, estado civil solteira, profissão consultora 
de negócios, nascida em São Paulo, SP, no dia dezoito de abril de dois mil (18/04/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eliseu da Silva Rios e de 
Fabiana Dorotheia Mendes Rios.

O pretendente: MICHEL CABRAL MARTINEZ, estado civil divorciado, profissão ser-
ralheiro, nascido em Suzano, SP, no dia (20/07/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Carrilho Martinez e de Meire Adrine Satiko Cabral. A 
pretendente: GRACIELA MANN RODRIGUES, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edivaldo Rodrigues da Silva e de Acela Dionicia Mann Gimenez.

O pretendente: MARCOS VINICIUS SILVA BEZERRA, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Bezerra e de Fatima de Cassia 
Silva Bezerra. A pretendente: SOLANGE PRISCILA PINTO, estado civil solteira, profis-
são analista de seguridade, nascida em Guarulhos, SP, no dia (06/11/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Pinto e de Adaiza Pinto.

O pretendente: JEFFERSON JOSÉ COSTA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1993), residente e domiciliado Rua Olga Calil 
Menah, 09, Jardim Miriam, neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Lucidio Costa e 
de Maria José da Conceição. A pretendente: AGATHA APARECIDA DO NASCIMEN-
TO, estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(15/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Glauco Inacio 
do Nascimento e de Cristiane Aparecida Cesario.

O pretendente: LEANDRO ANDRADE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão segurança 
do trabalho, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Barbosa da Silva e de Maria Aparecida Andrade 
da Silva. A pretendente: KALIANE FREIRE DE LIMA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Suzano, SP, no dia (17/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira de Lima e de Maria de Lourdes Freire Lima.

No entanto, tão im-
portante quanto 
conduzir inicia-

tivas nesse sentido, é 
identificar o modelo de 
operações mais adequa-
do, que provoque os re-
sultados desejados. 

Não é um processo 
simples, afinal, cada 
organização apresenta 
suas particularidades, 
mas alguns quesitos 
precisam servir de parâ-
metro para uma decisão 
final consciente. Investir 
em uma equipe interna 
de desenvolvimento ou 
optar pela contratação 
de uma empresa espe-
cializada em TI? Essa 
é, sem dúvidas, uma 
questão primária para 
compreendermos as 
principais diferenças en-
tre duas possibilidades 
de realizar a transição ao 
digital, considerando be-
nefícios, desvantagens, 
entre outras caracterís-
ticas que podem ajudar o 
empresário a optar pela 
melhor opção.
	 •	Equipe interna x 

empresa especiali-
zada - Hoje em dia, 
a área de TI tem se 
mostrado fundamen-
tal para a otimiza-
ção de atividades e a 
própria produtivida-
de dos profissionais, 

É possível adquirir um projeto personalizado por meio de uma empresa contratada.

Automação com equipe interna ou 
empresa especializada?

No intuito de abraçar a inovação e colocá-la em prática no cotidiano operacional, o objetivo é sempre o mesmo: aderir à transformação digital. Certamente, 
esse é um dos tópicos mais discutidos quando o assunto é implementação tecnológica e suas contribuições para empresas de todos os tamanhos e segmentos

reformulando uma 
rotina de operações 
por completo. Porém, 
esse nível de eficiência 
e maturidade digital 
é uma finalidade a 
ser alcançada. Antes 
disso, deve-se pensar 
em como inserir a 
tecnologia como um 
componente marcan-
te para o dia a dia das 
equipes.

  Dentre as alternativas, 
a empresa pode optar 
pela construção de um 
departamento interno 
de TI, contratando 
profissionais e ad-
quirindo ferramentas 
que possibilitem a 
digitalização de proce-
dimentos importantes 
para a gestão como um 
todo. Por outro lado, 
a contratação de uma 
empresa especializa-
da em Robotic Process 
Automation (RPA) 
também surge como 
uma oportunidade de 
automatizar proces-
sos e transformar a 
governança corporati-
va. Com os dois pontos 
colocados à mesa, po-
demos destacar suas 
maiores diferenças.

	 •	E quanto ao dife-
rencial financeiro? 
- Para estruturar um 
setor de TI e man-
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ter o funcionamento 
dos equipamentos, 
bem como investir 
em uma equipe de 
profissionais qualifi-
cados, o gestor terá 
de lidar com gastos 
financeiros elevados, 
que podem fugir do 
escopo orçamentário 
empregado pela orga-
nização. Vale destacar 
que não basta adquirir 
determinado produto 
de software e esperar 
que ele atinja as metas 
estabelecidas por si 
só, é imprescindível 
contar com a partici-
pação de especialistas 
de TI para que ocorra 
um acompanhamento 
em tempo real dessas 
soluções. 

  Além do custo redu-

zido, afinal, o gestor 
abre mão de direcio-
nar recursos para a 
infraestrutura e o qua-
dro de funcionários 
próprios, é possível 
adquirir um proje-
to personalizado por 
meio de uma empre-
sa contratada. Dessa 
forma, a terceirização 
irá preencher todas as 
lacunas encontradas 
na situação operacio-
nal enfrentada pela 
companhia, corres-
pondendo às deman-
das indicadas. Nesse 
modelo de serviço, o 
gestor pagará pelo que 
será, de fato, aprovei-
tado internamente.

	 •	A relação com o 
core business - Para 
uma empresa pouco 

familiarizada com a 
TI, o processo de im-
plementação tecno-
lógica torna-se ainda 
mais difícil. O que é 
aceitável, afinal, se 
tomarmos como base 
o exemplo de um 
escritório de advo-
cacia, é natural que 
os profissionais não 
possuam intimidade 
com a parte técnica. A 
partir desse contexto, 
é sempre preferível 
que os recursos sejam 
centralizados no core 
business e todas as 
atividades que prio-
rizam o negócio. Esse 
é, sem dúvida, um 
diferencial que coloca 
a terceirização como 
uma aliada estratégi-
ca inegável.

A proposta primária de 
qualquer movimentação 
inovadora é simplificar 
a vida das pessoas e va-
lorizar os profissionais. 
Sob esse pressuposto, a 
contratação de um ser-
viço especializado para 
estruturar uma frente 
de TI funcional e em 
constante aprimoramen-
to reúne contribuições 
importantes para que a 
empresa entre de vez na 
era digital, sem deixar 
de lado aquilo que deve 
ser seu foco principal. 
No fim, com a avaliação 
adequada e um planeja-
mento conciso, o gestor 
poderá alavancar seus 
resultados com o suporte 
tecnológico.

(*) - É fundador e CEO da Oystr 
(www.oystr.com.br).
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Características 
brasileiras fazem a 

diferença na inovação 
e no design

A palavra inovação 
é demasiadamente 
usada para se referir 
a novas tecnologias 
dentro das empresas 
ou novos produtos do 
mercado

Mas, fora seu signi-
ficado tão amplo 
para os negócios, 

como podemos conceituar 
a inovação dentro do ecos-
sistema cultural brasileiro? 
Não é difícil responder a 
essa questão quando olha-
mos para dentro de casa. Na 
prática, é possível enxergar 
os sinais de inovação tec-
nológica no país desde os 
anos 50, quando o Brasil 
começou a se industrializar. 

Mas foi há cerca de oito 
anos que começamos a 
perceber uma corrida mais 
ávida e competitiva pela 
inovação como um novo 
pensamento estratégico 
que começou a ser inse-
rido dentro da cultura 
das empresas, o que foi 
transformando a maneira 
como as marcas lidam com 
o consumidor e um olhar 
mais crítico em todos os 
processos internos dentro 
de uma operação, tornando 
a lente da inovação muito 
ampla e necessária. 

O brasileiro é tipica-
mente conhecido pelo seu 
otimismo, um povo muito 
criativo e flexível em várias 
circunstâncias e essas são 
características favoráveis à 
inovação. 

Quando comparamos 
com outros países da Amé-
rica Latina, vemos que o 
Brasil é um país industriali-
zado, sofisticado e com de-
senvolvimento tecnológico, 
e mesmo com a dificuldade 
socioeconômica, o brasilei-
ro tem a habilidade de tra-
balhar em um ambiente de 
escassez e ainda há muito 
potencial de inovação de 
norte a sul do país. 

A diversidade cultu-
ral também é um ponto 
favorável, que estimula 
referenciais criativos e, 
somada às características 
comportamentais, gera um 
ambiente propício para ino-
var. A geração de hoje está 
em vantagem com relação 
a dos anos 50. Apesar da 
formação universitária do 
brasileiro ainda ser mais 
conservadora, essa geração 
já nasce conectada ao que 
está acontecendo no mun-
do de forma instantânea, 
sem precisar, por exemplo, 
viajar para o exterior para 
experienciar e aprender 
coisas novas, característi-
ca que permite às pessoas 
terem perspectivas mais 
visionárias para uma infi-
nidade de possibilidades. 

Outro fator determinante 

para esse cenário é que 
estamos em um país em 
desenvolvimento e com 
menos oportunidades se 
comparado com os países 
desenvolvidos, isso faz com 
que as pessoas abracem 
com todo engajamento as 
oportunidades que lhe são 
oferecidas. O fato é que 
a inovação na prática dói 
porque demanda um alto 
risco, habilidade e aprendi-
zado, chega a ser uma linha 
tênue entre o fracasso e o 
sucesso e depende muito 
da estrutura organizacional 
das empresas. 

Mesmo assim, vale o 
risco e percebe-se pelo 
movimento, sobretudo das 
empresas globais, muito 
puxadas pela tecnologia, 
que tem valido a pena abrir 
espaço para errar de vez em 
quando para sair à frente 
dos outros. É aí que está 
a graça de correr o risco e 
engajar pessoas a exercitar 
a visão inovadora e criativa, 
algo que tem que estar na 
cultura das empresas. 

Para auxiliar nestas ques-
tões, especialistas têm 
atuado muito nessa missão, 
ajudando as organizações a 
identificar problemas que 
muitas vezes elas nem sa-
bem que existem e, a partir 
dos insights, mudar seu 
comportamento para atuar 
de maneira mais inovadora. 

O ideal é estarmos sempre 
repensando, reinventando, 
pensando em coisas não 
previstas e não pensadas, 
que acabam dando certo. 
Isso é a veia da inovação no 
nosso dia a dia. Faz parte 
do nosso DNA não ter tudo 
sempre à mão, o que faz 
com que as soluções sejam 
mais versáteis e estejamos 
receptivos para ideias não 
previstas, diferente de 
culturas mais tradicionais 
e conservadoras. 

Apesar de não existir 
ainda uma visão consoli-
dada de fora para dentro 
do Brasil como um país 
inovador, existem aqui 
empresas muito inovadoras 
e relevantes, com atuação 
global, que estimulam e 
disseminam as mentes 
brilhantes nacionais, fazen-
do com que empresas no 
ramo de design, negócios 
e tecnologia se destaquem 
competitivamente a nível 
internacional. 

Isso é um ponto para o 
brasileiro se apropriar de 
um comportamento mais 
global e menos regional, 
em linhas gerais, e já temos 
ferramentas que possibili-
tam isso hoje, como acesso 
amplo à informação, digita-
lização, trabalho remoto, 
etc. Dessa maneira esse 
ecossistema vai se retroa-
limentando positivamente. 

(*) - É CEO da Questtonó Manyone. 

Levi Girardi (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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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: AGUINALDO GOMES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Paulo Gomes da Silva e de Enerina Maria da Silva. A pre-
tendente: BIANCA APARECIDA DA SILVA, profissão: técnica em saúde bucal, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Iraquitan Jose da Silva e de Solange Aparecida 
Martins da Silva.

O pretendente: RICK GUILHERDES RAMOS SILVA, profissão: op. de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1992, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Ricardo da Silva e de Silvânia 
Liberato Ramos da Silva. A pretendente: ISABELA FERREIRA DE MATTOS, profissão: 
assistente de marketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 08/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marisa Ferreira 
de Mattos.

O pretendente: JEAN BEZERRA DO NASCIMENTO, profissão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira do Nascimento e de Maria Ieda Bezerra 
do Nascimento. A pretendente: REBECA DE ALMEIDA REGO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lindoval Rodrigues Rego e de Vanderneide de 
Almeida Rodrigues Rego.

O pretendente: JOÃO PAULO SANTOS, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Souza dos Santos e de Maria Vilma Santos An-
drade. A pretendente: LUANA PRIOSTE PEREIRA, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valter Pereira e de Rosely Apa-
recida Prioste Pereira.

O pretendente: JOÃO EDSON FERNANDES DE MENEZES, profissão: professor, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimen-
to: 04/03/1957, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Dantas 
de Menezes e de Maria Nenzinha Fernandes de Menezes. A pretendente: GLAUCIA 
REGINA DE ALMEIDA FALCÃO, profissão: professora, estado civil: divorciada, natura-
lidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 02/04/1972, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Beker Saião Falcão e de Julieta de 
Almeida Falcão.

O pretendente: MARCELO FRANCISCO RODRIGUES, profissão: chefe de sessão, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nilson Francisco Rodrigues e de Dirce Can-
dido Rodrigues. A pretendente: LÍGIA GABRIELA DE OLIVEIRA DAMIÃO, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Pau dos Ferros, RN, data-nascimento: 
14/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio de Lisboa Da-
mião e de Geralda Maria de Oliveira Damião.

O pretendente: GUSTAVO VIEIRA SALES CONCEIÇÃO, profissão: cabeleireiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Sales Conceição e de Lucia Vieira dos 
Santos. A pretendente: LARISSA DA SILVA GONÇALVES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/2003, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wederson Rodrigues Gonçalves e de Sueli da 
Silva Gonçalves.

O pretendente: BRUNO NEVES DO NASCIMENTO, profissão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1998, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Ronaldo do Nascimento e de Maria das Neves Oliveira. 
A pretendente: LUANA MARCELINA DE SOUZA, profissão: atendente de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Israel Matias de Souza e de Vera 
Lucia Marcelina da Silva.

O pretendente: JULIO HATUSHIKANO, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Congonhas, PR, data-nascimento: 15/11/1956, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Tsuneiti Hatsushikano e de Sumiko Hatsushikano. A pretendente: 
TERESA YUKIKO OGURA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Hisao Ogura e de Harumi Shimizu Ogura.

O pretendente: FLAVIO FRANZE, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1978, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Francesco Franze e de Teresinha do Nascimento. A pretendente: 
TATIANE CORREA DE ARAUJO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Vilmar de Araujo e de Elaine Maria Correa.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Pereira da Silva e de Angelina do 
Espirito Santo Silva. A pretendente: SÍLVIA ROBERTA RIBEIRO LIMA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/02/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sílvio de Souza Lima e de Vera 
Lúcia Ribeiro Lima.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Edson Queiroz Branco e de Maria Quiteria dos Santos 
Queiroz Branco. A pretendente: KAROLINE BEDETTI SILVA, profissão: técnica de lei-
tura, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Sérgio Firmino da Silva e de 
Patricia Bedetti de Laia Silva.

O pretendente: LUAN ALVES LIMA, profissão: bombeiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/02/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jaelton Alves de Oliveira e de Denilce Cardoso Lima. A pre-
tendente: SABRINA ALVES SILVERIO, profissão: compradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Eider Silverio e de Marcilia Correa Alves.

O pretendente: LUIZ SEBASTIÃO DA SILVA, profissão: fotógrafo, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Ibirajuba, PE, data-nascimento: 28/06/1958, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Capucho da Silva e de Maria Guilhermina da Silva. A 
pretendente: MARIA ARIVANETE RIBEIRO MUNIZ, profissão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ibirajuba, PE, data-nascimento: 09/05/1968, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemar Lopes Muniz e de Maria Ribeiro Bezerra 
Muniz.

O pretendente: JEFFERSON MOTA DOS SANTOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gelson Silva dos Santos e de Iraci Mota 
da Silva. A pretendente: SANDRA LIMA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Belo Campo, BA, data-nascimento: 02/05/1984, residen-
te e domiciliada em Jandira, SP, filha de Alvino Lima Santos e de Maria Soares 
de Lima.

O pretendente: JHONATA MARTINS DA SILVA, profissão: supervisor de cobrança, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luciano Rosa da Silva e de Damiana Martins 
de Sousa. A pretendente: LAÍS ALENCAR DE ARAÚJO SILVA, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasoncelos, SP, data-nasci-
mento: 25/10/2000, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Nilson Silva e de Maria 
Alencar de Araújo Silva.

O pretendente: ÉVERTON RODRIGUES DE PAULA, profissão: técnico mecânico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eliezer Francisco de Paula e de Elaine Rodrigues 
de Paula. A pretendente: GLAUCYÃ IULHY ALVES CÂNDIDO, profissão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1996, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Antonio Cândido e de Glaucenir 
dos Santos Alves Cândido.

O pretendente: ABDALLAH GHAZI ANKA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Kamed El Laouz Distrito, de Bekaa El Gharbi Região Bekaa, 
República Líbano, data-nascimento: 16/07/1985, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Ghazi Anka e de Nazira Wakid. A pretendente: STEPHANY 
DANIELA CRUZ SIERRALTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Punto Fijo, Venezuela, data-nascimento: 14/06/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Richard D' Jango Cruz Romero e de Jennifer Sierralta de 
Cruz.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE CORDEIRO DOS REIS, profissão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/04/1992, re-
sidente e domiciliado em Santo André, SP, filho de Carlos Aparecido dos Reis e de 
Sara Corneiro dos Reis. A pretendente: SUSANA CALÓ FERREIRA MATOS, profissão: 
agente de investimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 20/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Ferreira 
Matos Filho e de Maria Aparecida Couto Caló Ferreira Matos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE SOUZA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Marcia Aparecida de Souza. A pretendente: BIANCA ISABEL 
SOARES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Isabel, 
SP, data-nascimento: 07/01/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
José Caetano da Silva e de Rosilene Soares Camilo.

O pretendente: VINICIOS LEAL ARRUDA, profissão: técnico em telecomunicações, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ernando do Nascimento Arruda e de Fran-
cisca Elisabete Leal Arruda. A pretendente: NAILANE OLIVEIRA SOUSA, profissão: 
assistente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: Regeneração, PI, data-nas-
cimento: 11/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João da Cruz 
Carvalho Sousa e de Maria Pires de Oliveira Sousa.

O pretendente: NICOLAU CARAJELEASCOV JUNIOR, profissão: repassador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1983, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Nicolau Carajeleascov e de Maria Tereza Carajele-
ascov. A pretendente: SEVERINA ROSÂNGELA DE OLIVEIRA MENDES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Francisco da Cruz Mendes e de 
Maria José de Oliveira Mendes.

O pretendente: VAGNER VÍTOR DA SILVA BEZERRA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Valmir Rufino Bezerra e de Lucia Maria da Silva. A 
pretendente: STEFANIE FABIANA BASTOS SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/2000, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jeferson Fabiano Lucindo da Silva e de 
Cristina do Nascimento Bastos Silva.

O pretendente: VALDIRAN BARBOZA CAIRES, profissão: supervisor de acessórios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jussiape, BA, data-nascimento: 26/03/1979, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemar Caires e de Elzeni Barboza Caires. 
A pretendente: MANOELA SOUSA FIGUEIREDO, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1983, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Ricardo de Figueiredo e de Maria 
das Mercês de Sousa.

O pretendente: RONE ROMÃO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1979, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Roque Romão e de Maria Raimunda Romão. A pretendente: ROSELANE 
CASTRO GOMES, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/07/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio Alves Gomes e de Ednea Castro Gomes.

O pretendente: TOMAZ DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Tomaz de Almeida Silva e de Rita Farias Feitosa. 
A pretendente: AMANDA FLORENCIO DOS SANTOS CAMARA, profissão: assisten-
te de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Waldemir Martins Cama-
ra e de Maria Euza Florencio dos Santos.

O pretendente: RENAN PEREIRA FELIX, profissão: técnico de leitura, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1988, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Alexandre Wagner Appolinario Felix e de Shirlei Pereira. 
A pretendente: ANGIE MASCARENHAS MATOS, profissão: gerente de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Ricardo da Silva Matos e de Girlene 
Mascarenhas Almeida.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA ANTONIO, profissão: eletricista de manuten-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Odair Antonio e de Silvia da Silva 
Antonio. A pretendente: ALINE HONÓRIO SILVA, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/09/1989, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Olimpio da Silva e de Regiane 
Honório Pinto da Silva.

O pretendente: HELCIO TORQUATO DA SILVA, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/11/1977, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Orlando Torquato da Silva e de Jo-
sefa Rocha da Silva. A pretendente: NATALIA DOS SANTOS, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Indianopolis, SP, data-nascimento: 
05/10/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Alberto dos Santos 
e de Maria Irene Damianovich dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO LUCIÊR BEZERRA SOARES, profissão: conferente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Jaguaribara, CE, data-nascimento: 03/02/1981, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Soares de Oliveira e de Maria 
Zelide Bezerra de Oliveira. A pretendente: ARIANE CONCEIÇÃO DA SILVA, profissão: 
aux.de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdir Ferreira da Silva 
e de Rita de Cassia da Conceição.

O pretendente: IVAN YVIS ALVES MATOS, profissão: instalador de telefonia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Raimundo de Araujo Matos e de Eva Alves 
Matos. A pretendente: LUANA CECÍLIA APRÍGIO DOS SANTOS, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 22/10/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudemir Francisco dos Santos e de Roseane 
Aprígio da Silva Santos.

O pretendente: LEONARDO SANTOS BERTHOLINO, profissão: operador de te-
lemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/04/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Bertholino e 
de Maria Josenice Batista dos Santos Alves. A pretendente: JULIANA PEREIRA DE 
SOUZA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Luiz Carlos de Souza e de Marlene da Silva Pereira.

O pretendente: LUCAS ANDRADE SIMÕES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Betim, MG, data-nascimento: 08/07/2000, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Simões e de Marinalva Andrade 
Simões. A pretendente: MILENA ALVES DE SOUZA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/2003, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Washington Luiz de Souza e de Meire 
Rose Alves.

O pretendente: MATEUS LOPES SANTOS, profissão: aux.de professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/08/2000, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Silvino Santos e de Margareth Alves Lopes. 
A pretendente: DANIELA SILVA DE ANDRADE, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 05/01/1996, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Vieira de Andrade e de Maria Vilma 
da Silva.

O pretendente: DAVI CORDEIRO DE LIMA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ednaldo Cordeiro de Lima e de Neusa Formosina 
da Silva de Lima. A pretendente: JÉSSICA DE PAULA CASTRO, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João de Castro e de Eliana Maria de 
Paula Castro.

O pretendente: RANIERY BARBOSA LEITE, profissão: analista de contas médicas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Luiz Pereira Leite e de Mara de Katia 
Barbosa Leite. A pretendente: THAIS GONÇALVES MARQUES DA SILVA, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 10/08/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osmar Marques 
da Silva e de Elenilda Gonçalves da Silva.

O pretendente: MANOEL FERNANDES DA SILVA, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 17/06/1964, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de João Fernandes Filho e de Deijanira Cezária da Silva. A 
pretendente: ANGELA MARTHA DE ANDRADE FERNANDES, profissão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Teofilo Otoni, MG, data-nascimento: 15/08/1947, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Washington de Andrade Silva e de 
Maria Serafina de Andrade.

O pretendente: LEANDRO QUILICI SILVA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Silvio Pedro Silva e de Josenice Quilici. A pretendente: 
JULIANA MENDES RAMOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/2001, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Antonio dos Santos Ramos e de Ana Paula Mendes dos Santos

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO MUNIZ ZANCANARO, profissão: profes-
sor de ed. física, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/02/1995, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Rogerio Augusto Zan-
canaro e de Michela Muniz de Souza. A pretendente: YASMIN PINO BRITO, profissão: 
administrativo financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 26/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio de 
Brito e de Valdilene Ferreira Pino.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1995, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Sheila Vanessa Ribeiro. A pretendente: LARISSA ANDRADE MARTINS DA 
SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adilson 
Martins da Silva e de Lenice Maria de Andrade.

O pretendente: JOÃO PINTO RIBEIRO, profissão: balconista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Linhares, ES, data-nascimento: 02/06/1962, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João Pinto da Rocha e de Eurides Ribeiro Pinto. 
A pretendente: ROSÂNGELA FERREIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/01/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Deusdete Ferreira dos Santos e de Francisca 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: TIAGO KUROZAWA CARRALERO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1983, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edgard Aparecido Carralero Gonsalez e de Rosa 
Maria Kurozawa Carralero. A pretendente: BRUNA LOURENÇO DA SILVA, profissão: 
fosioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/03/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Leite Barbosa da 
Silva e de Maria Aparecida Lourenço da Silva.

O pretendente: KEVIN ALMEIDA BARBOSA, profissão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/2001, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Reginaldo Aparecido Silva Barbosa e de Silvana Oliveira Almei-
da Barbosa. A pretendente: RAUANE MARIA DA SILVA LUZ, profissão: aux.de escri-
tório, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/03/2003, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Robervanio da Silva Luz e de Fer-
nanda Cristina da Silva. Es
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