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A Alemanha é reconhecida mundialmente pela educação de 
qualidade, que alia princípios teóricos a uma formação técnica 
para jovens estudantes. Essa combinação é possível por conta do 
sistema dual de ensino, que permite conciliar esses dois âmbitos de 
conhecimento. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
de São Paulo está comprometida em implementar esse método de 
ensino no país, por meio de três programas voltados para as áreas 
de gestão empresarial, mecatrônica e ciências contábeis.  

Alemanha facilita o ingresso de profissionais em seu 
mercado de trabalho

Falta pouco para entrar em vigor as multas e sanções da nova lei de 
proteção de dados (LGPD) e cerca de 84% das empresas ainda não se 
adaptaram às novas regras estabelecidas pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD). Segundo o CEO da Codeby, empresa de 
tecnologia, Fellipe Guimarães, os empresários devem adequar seus 
sites de acordo com a nova lei. “O e-commerce não é apenas a sua 
loja virtual, é o canal digital da sua empresa. O empresário deve se 
preocupar em garantir a segurança dos dados porque é uma referência 
de qualidade e preocupação com o seu cliente”.  

LGPD: multas entram em vigor em agosto e 
empresas não estão preparadas

O que é uma marca registrada? Os diversos países da União de Paris 
deram diferentes significados para uma marca registrada. A Lei de Marcas e 
Patentes brasileira define uma marca como um sinal distintivo visualmente 
perceptível, não compreendido nas proibições legais, conceituando, assim, 
a marca como aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro 
idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.  

Conheça os riscos em usar uma marca não 
registrada

Foto de Tim Douglas no Pexels

Negócios em Pauta

Máquina de fazer pizza em Roma
A primeira máquina de fazer pizza da cidade de Roma,  ganhou destaque 

ao redor do mundo. A tecnologia vem chamando atenção por preparar 
o alimento em apenas alguns minutos e com ingredientes frescos. O 
estabelecimento fica aberto 24 horas e ao longo dos sete dias da sema-
na para satisfazer o apetite por pizza dos consumidores. O Mr.Go está 
localizado na via Catania e vem atraindo muitas pessoas curiosas para 
experimentar a novidade. Basta entrar no local, selecionar o sabor, inserir 
o dinheiro e seguir o passo a passo do braço mecânico, que transforma 
os ingredientes em uma pizza. Entre os sabores: margherita, quatro 
queijos, diavola e coberta com bacon. A pizza custa 4,50 euros (cerca 
de R$ 27). "Quando pensei nesta start-up tinha em mente um produto 
que pudesse ser replicado e também disponível por toda a noite. A pizza 
é feita em três minutos", explicou Massimo Bucolo, fundador da marca 
Mr.Go, ideia que deu a volta ao mundo e virou destaque em veículos 
de comunicação dos Estados Unidos, China e Coreia do Sul (ANSA).   

  Leia a coluna completa na página 3
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Startup promove inclusão de refugiados 
através da tecnologia

@Mudar de país nem sempre é fácil, agora imagine ser obrigado a sair 
do seu por causa de guerras civis, desastres naturais ou perseguições 

politicas e ter que ir para um país com cultura totalmente diferente da 
sua? Essa é a realidade de 1,2 milhões refugiados e migrantes que estão 
no Brasil, segundo a ACNUR (Agência da ONU para Refugiados). Uma das 
maiores dificuldades dessas pessoas é o acesso ao mercado de trabalho, 
área em que a Toti Diversidade atua há três anos, e que tem chancela da 
entidade e da OIM (Organização Internacional para Migrações). A startup, 
sediada no Rio de Janeiro, forma e realiza a inclusão produtiva de refugiados 
para a área de tecnologia, com o objetivo de que esta população tenha 
autonomia para ter uma profissão e melhorar sua qualidade de vida no 
Brasil. Desde sua fundação, em 2018, a Toti já beneficiou 114 refugiados, 
a expectativa é que até o final do ano passe de 200 beneficiados (www.
totidiversidade.com.br).    Leia a coluna completa na página 2
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    Leia na página 6

EFEITOS NO NOSSO COTIDIANO SãO CRISTALINOS

A TerraCycle, líder global em 
soluções ambientais de resíduos 
de alta complexidade, mantém 
quase uma dezena de programas 
de reciclagem no Brasil

A empresa firma parcerias com compa-
nhias diversas, organizações sociais e 

também envolve o consumidor comum, que 
pode enviar itens para reciclagem pelos 
Correios, sem nenhum custo.

Nos programas com envio via Correios, 
os consumidores podem se cadastrar no 
site da empresa, de forma individual ou 
em grupo, para que a cada remessa sejam 
computados pontos, que depois serão con-
vertidos em créditos para os beneficiados 
que eles indicarem, dentre entidades sem 
fins lucrativos e escolas públicas.

Para conhecer um pouco mais desse 
universo, o Jornal Empresas & Negócios 
conversou com Renata Ross, gestora de 
Marketing e Relacionamento da empresa.

Jornal Empresas & Negócios: De 
onde surgiu a ideia da fundação da 
TerraCycle? Qual país de origem? 
Renata Ross: A TerraCycle foi fundada 
em 2001 pelo estudante da universidade de 
Princeton, Tom Szaky, quando tinha apenas 
19 anos de idade. Sua missão era Eliminar 
a Ideia de Lixo ® e essa decisão pautou os 
negócios da empresa desde então.

JEN: Quando chegou ao Brasil?
Renata: A TerraCycle chegou ao Brasil 
em 2009 e foi a primeira filial internacio-
nal. Atualmente estamos presentes em 
21 países.

JEN: Impacta quantas pessoas no Brasil?
Renata: Atualmente nossos programas im-
pactam cerca de 2,3 milhões de pessoas de 
maneira direta, já garantiram que mais de 
37 milhões de unidades de resíduos fossem 

Programa de reciclagem disponibiliza envio 
de produtos pelos Correios de forma gratuita
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encaminhadas para reciclagem, itens que, 
por serem complexos, fatalmente seriam 
depositados em lixões, aterros sanitários 
ou mesmo na natureza. Nossos programas 
já propiciaram a doação de mais de R$ 660 
mil para escolas públicas e instituições sem 
fins lucrativos.

No mundo, impactamos diretamente cerca 
de 203 milhões de pessoas, reciclamos cer-
ca de 7,8 bilhões de resíduos classificados 
como não recicláveis e já doamos cerca de 
45 milhões de dólares para escolas públicas 
e instituições sem fins lucrativos.

JEN: Qual foi o resultado durante a 
pandemia?
Renata: Fomos impactados pela pande-
mia, não porque houve uma redução no 
volume de resíduo gerado pelas pessoas 
que, claro, continuaram consumindo, mas 
como grande parte dos nossos programas 
envolve um esforço coletivo, sobretudo em 
escolas e universidades, a interrupção das 
atividades nestes locais causou um impacto 
considerável no volume de resíduos enca-
minhados para reciclagem. Por outro lado, 
percebemos um aumento na inquietação 

por parte das pessoas que passaram a ter 
uma relação mais direta com o montante 
de lixo gerado por elas. Isso também tem 
feito com que estes consumidores passem 
a pressionar mais a indústria e até mesmo 
os condomínios em que residem por solu-
ções que garantam a correta destinação 
(reciclagem) dos resíduos, sobretudo das 
embalagens.  

JEN: Quais gargalos o programa 
enfrenta em nível regional e global?
Renata: Cada região tem seu próprio desafio. 
No Brasil, eu diria que a logística e a ausência 
de políticas públicas voltadas à coleta seletiva 
fazem com que muitos resíduos, inclusive 
aqueles que têm valor econômico, acabem 
sendo depositados em lixões, aterros sani-
tários e até mesmo na natureza. Cerca de 
80% dos municípios brasileiros não dispõem 
de nenhum tipo de coleta seletiva e isso faz 
com que as pessoas tenham uma relação 
muito distante com o lixo gerado por elas. 
Existe um outro desafio, neste caso global, de 
produzirmos produtos e embalagens menos 
complexos e repensarmos o nosso modelo 
atual de consumo.   Leia a entrevista 
completa na página 10

600 mil mortes por Covid-19
Os Estados Unidos ultrapassaram 

a marca de 600 mil mortes pelo novo 
Coronavírus Sars-CoV-2 desde o início 
da emergência sanitária, informou um 
levantamento da Universidade Johns 
Hopkins ontem (15). O país soma 
600.012 vítimas, enquanto a desacele-
ração na campanha de vacinação ame-
aça a meta do governo do presidente 
Joe Biden. O país é o mais afetado pela 
doença e lidera o ranking mundial, à 
frente do Brasil e da Índia (ANSA).
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conheca-os-riscos-em-usar-uma-marca-nao-registrada/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/lgpd-multas-entram-em-vigor-em-agosto-e-empresas-nao-estao-preparadas/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/especial/programa-de-reciclagem-disponibiliza-envio-de-produtos-pelos-correios-de-forma-gratuita/
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OpiniãO
Como a política 

internacional pode afetar 
o agronegócio brasileiro?

As relações 
internacionais – 
estremecidas durante 
a pandemia – estão 
gerando importantes 
alertas econômicos 
mundiais. 

Um dos maiores exem-
plos está na recente 
decisão de suspen-

são do acordo econômico 
entre a China e a Austrália 
em todas as atividades 
relacionadas ao Diálogo 
Econômico Estratégico 
Sino-Australiano. Esse fato 
pode gerar grandes impac-
tos, principalmente no agro-
negócio, podendo inclusive 
chegar rapidamente ao 
Brasil. Uma tensão econô-
mica que aparentemente 
envolve apenas dois países 
pode facilmente influenciar 
a economia de outros. 

Apesar de um dos maiores 
impactos da decisão chi-
nesa estar no aumento do 
preço do minério de ferro 
– que, segundo analistas, 
pode chegar a US$ 200 a 
tonelada, superando o re-
corde de US$ 194 atingido 
há mais de uma década – a 
saída da Austrália como 
fornecedora da China dessa 
mercadoria pode criar um 
novo direcionamento por 
parte do governo brasileiro, 
reduzindo os investimentos 
para o setor agrícola e di-
recionando para o mercado 
minerário.

Além das questões de 
política internacional, es-
tão incluídas na natureza 
do agronegócio uma série 
de questões financeiro-
-temporais, como o mer-
cado futuro, o tempo do 
ciclo produtivo e o tempo 
da concorrência internacio-
nal, diversificado em razão 
da posição geográfica de 
cada país. 

Em boa parte dos setores, 
as compras são negociadas 
no chamado negócio a ter-
mo, onde o pagamento da 
compra de um produto ou 
serviço há de ser realizado 
até determinada data – 
ou seja, o tempo é curto, 
com marcos previsíveis e 
delineados. Já o negócio 
futuro, por sua vez, além do 
diferimento do pagamento, 
passa por um mecanismo 
financeiro de arbitramento 
que pode gerar perdas ou 
ganhos não corresponden-
tes ao valor da mercadoria 
em si mesma. 

Ele sai do âmbito da 
mercadoria e vai para um 
mercado derivado, onde 
se negociam os direitos 
creditórios, uma vez que o 
contrato é arbitrado (liqui-
dado em tese) a cada dia, 
com a variação da cotação 
do produto, conforme as 
relações e decisões mer-
cadológicas internacionais. 
Como o tempo nos contra-
tos futuro é muito grande, 
o mercado financeiro, com 
negociações diárias, cria 
um mecanismo artificial 
para que a incerteza seja 

dirimida em valores. 
O tempo do mercado 

financeiro é o principal 
regulador e influenciador 
das relações comerciais de 
futuro e do agronegócio. 
Somado a isso, existe ain-
da o tempo de produção, 
onde cada produto possui 
um determinado período 
para ser plantado, colhido 
e vendido. Esse período 
pode ainda sofrer impactos 
adversos, como eventos cli-
máticos, desastres naturais 
ou pragas. 

Por fim, o agricultor 
precisa lidar ainda com o 
tempo concorrencial, que 
é a detecção de novos en-
trantes, por vezes de outras 
regiões geográficas, com 
safras especiais, visando 
atuações mais nichadas, 
com menos volume e maior 
valor agregado. Em todo 
esse jogo comercial, há um 
descompasso enorme. O 
fluxo monetário é desen-
contrado do fluxo produ-
tivo, que é desencontrado 
do fluxo da concorrência. 
E, em contrapartida, as 
despesas vêm muito antes 
das receitas.

Para minimizar esses 
impactos, cada um desses 
fatores influenciadores 
precisa de medidas especí-
ficas. No tempo financeiro, 
é necessária uma excelente 
estrutura de gestão, capaz 
de preservar a segurança 
econômica da transação. 
No tempo de produção, a 
tecnologia tem sido uma 
das estratégias mais im-
portantes e, inclusive, 
feito milagres em termos 
de minimizar o tempo 
de produção e melhorar 
a qualidade do produto. 
Contudo, isso demanda 
dinheiro que, muitas vezes, 
se torna uma barreira para 
pequenos produtores.

O tempo de concorrên-
cia demanda ainda maior 
grau de atuação de política 
governamental de caráter 
internacional. Como não 
há como barrar a entrada 
de um país em um determi-
nado mercado, é necessária 
uma política eficiente de 
governo em termos de con-
corrência internacional, de 
forma a regularizar e pro-
teger produtos nacionais.

Infelizmente, os instru-
mentos tradicionais de 
negociação jurídica são 
limitados a uma forte pres-
são financeira. Ainda não 
encontraram um meio de 
reparar danos no direito 
que não seja pelo paga-
mento de indenizações, que 
costumam ser tardias. Com 
as interferências políticas 
externas, agrícolas ou em 
outras commodities, o setor 
fica ainda mais vulnerável. 

Se o Brasil não tomar 
cuidado, podemos acabar 
sendo atingidos pelas san-
ções que foram impostas à 
Austrália.

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista  

em Direito cível e societário  
(www.marcosmartins.adv.br).

Jayme Petra de Melo Neto (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Old World Industries transforma contas a 
pagar com a OpenText

@A OpenText ™ (NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX), anunciou hoje 
que a Old World Industries (OWI), um fornecedor global para as 

indústrias automotiva e química, modernizou seus processos de contas 
a pagar com soluções OpenText. Implementado durante a pandemia 
com uma rápida mudança para o trabalho remoto, a OWI melhorou o 
tempo de processamento das contas a pagar em 33%. Para saber mais 
sobre as soluções OpenText ™ SAP®, visite https://www.opentext.com/
products-and-solutions/products/opentext-suite-for-sap.

Estudo aponta que 59% das empresas estão 
despreparadas para lidar com fraudes virtuais

@As atuais tecnologias antifraude foram insuficientes para 59% 
das companhias do mundo se adaptarem às mudanças no com-

portamento do consumidor provocadas pela pandemia. Esse é um dos 
resultados de um levantamento global feito pela empresa de pesquisas 
Omdia em parceria com a FICO - líder mundial em software de decisão 
e análise preditiva -, no qual foram entrevistados os principais execu-
tivos de tecnologia e compliance de grandes instituições financeiras 
do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e países 
nórdicos. De acordo com os participantes, os principais desafios são 
a velocidade para implementar novos modelos (61%), atualizar as 
plataformas existentes (57%), o desempenho das atuais plataformas 
(51%), o uso de vários sistemas em processos operacionais (46%) e 
o custo dos sistemas de tecnologia (41%). Para ter acesso ao estudo 
completo acesse (https://www.fico.com/en/latest-thinking/white-paper/
whitepaper-impact-covid-19-fraud-and-financial-crime).

Case

@Iniciar as atividades em um novo país é sempre um grande desafio 
para qualquer empresa multinacional. Além do extenso planejamen-

to prévio para estar bem preparada para entrar em um mercado novo 
com consumidores e potenciais clientes desconhecidos, é necessário 
garantir que toda a estrutura esteja funcionando corretamente e no 
tempo certo. No caso da Hinode, que iniciou suas atividades há poucos 
meses no México, isso não foi diferente. A empresa especializada em 
produtos cosméticos e de cuidados pessoais já conta com a TOTVS como 
sua parceira de tecnologia no Brasil e na hora de expandir os negócios 
para a América Latina, levou a parceria junto. Com a implementação em 
tempo recorde das soluções de gestão empresarial e gestão de pagamentos 
a consultores, a Hinode conseguiu inclusive antecipar em três meses o 
início de suas operações em território internacional (www.totvs.com.br).

Grupo Mercantil do Brasil lança hub de 
inovação

@O Grupo Mercantil do Brasil acaba de lançar o Domo, um hub de ino-
vação e tecnologia que vai promover o desenvolvimento de iniciativas 

ligadas à aceleração de crescimento e resultados a partir da integração 
de pessoas, tecnologias e startups. A nova empresa visa agregar novas 
possibilidades à transformação digital do grupo por meio de estratégias 
e parcerias cada vez mais focadas no atendimento das necessidades dos 
clientes e mais diferenciadas em relação às ofertas do mercado. “O Domo 
veio para somar ainda mais ao grupo. Ele é uma evolução que busca inte-
grar áreas de tecnologia, inovação, projetos e produtos para criar soluções 
na medida para nossos clientes e ajudar o Grupo Mercantil do Brasil ser 
cada vez mais ágil e adaptado aos desafios do mercado”, explica Gustavo 
Araújo, CEO do Grupo Mercantil (domoinovacao.io).

Patrícia Matzenauer é a nova Gerente de 
Marketing da Pmweb

@A Pmweb, empresa que oferece tecnologia e serviços para 
marketing e CRM, vem consolidando o setor de marketing como 

um dos grandes pilares da companhia, que cresceu cinco vezes nesse 
último ano, mesmo em tempos de pandemia. Para coroar esse ciclo, a 
empresa gaúcha promoveu Patrícia Matzenauer, atual coordenadora 
de marketing, para o cargo de Gerente de Marketing. Patrícia tem 
mais de 15 anos de experiência no mercado e passou por empresas 
de diversos segmentos, como Dell, Vigor Alimentos, Proforma com 
as marcas Drogasmil e Farmalife, e Grupo Apisul. “Acredito que essa 
multidisciplinaridade de verticais e assuntos me deu uma visão mais 
global, holística e estratégica, me permite entender a necessidade de 
todas as frentes de marketing, os perfis dos clientes e os diferentes 
planos que precisam ser adotados”, explica a nova gerente (https://
www.pmweb.com.br/).

Iron Mountain reforça atuação em 
transformação digital no Brasil

@No ano em que completa 70 anos, a Iron Mountain, líder global 
em armazenamento e gerenciamento de dados e simplificação 

de processos, lança a campanha “Caminhando com as Empresas para 
o Futuro” simultaneamente no Brasil e nos outros países da América 
Latina onde tem presença: Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. 
O objetivo é reforçar o propósito de ser um parceiro estratégico das 
empresas frente à crescente demanda de diversos setores por melhores, 
completas e mais modernas soluções, dentro de uma realidade cada 
vez mais digital (www.ironmountain.com.br).

Educação imersiva aumenta engajamento 
de colaboradores e melhora resultado

Ao investir em capacitações com games virtuais e storytelling para a qualificação contínua da sua força de vendas, a 
salestech ZAZ viu crescer os acessos espontâneos aos cursos, melhorar índices de vendas e reduzir turnover

Atrair os colaboradores para 
os treinamentos corporativos 
sempre foi um desafio dentro 

das companhias. Com a pandemia e o 
distanciamento social ficou ainda mais 
evidente a necessidade de capacita-
ções para o desenvolvimento contínuo 
das habilidades dos funcionários e 
as empresas precisaram inovar para 
conseguir engajar as equipes mesmo 
a distância. A ZAZ Vendas, salestech 
líder no mercado de terceirização de 
vendas, encontrou na educação imer-
siva a melhor forma para treinar os 
colaboradores e, como consequência, 
aumentar o resultado das vendas e 
diminuir o turnover.

Atualmente, a empresa conta com 
mais de 800 pessoas na equipe, sendo 
que 80% são promotores de vendas, que 
atuam presencialmente em quase todas 
as capitais do país. Carlos Alexandre 
Madureira Loiola, sócio-fundador da 
ZAZ, conta que até 2018 a empresa 
utilizava métodos tradicionais de ensino 
de forma presencial e com slideshow 
ou vídeos-aula, mas que não resultaram 
no engajamento esperado e o EAD, 
que era o que o mercado oferecia na 
época, não funcionava para o público 
da empresa.

"Foi então que conhecemos uma 
plataforma de educação imersiva, uma 
solução que nos proporcionou algo 
que considero um item chave dentro 
do aprendizado: o engajamento, pois a 
educação passa necessariamente por 
engajamento", conta Loiola.

Dentro da plataforma, desenvolvida 
pela edtech Sábios, que utiliza técnicas 
de gamificação e storytelling, a empresa 
consegue criar experiências imersivas 
em forma de um jogo que simulam o 
dia a dia de trabalho dos colaboradores, 
desde técnicas de vendas voltadas para 
os promotores e supervisores, até ativi-
dades administrativas, desenvolvendo 
habilidades técnicas em todas as áreas.

"O resultado vem se mostrando muito 
positivo, conseguimos acompanhar de 
perto e cruzar os dados obtidos na pla-
taforma com indicadores de resultados 

melhorar a performance das equipes. 
Demetrius Lima, CEO e cofundador da 
Sábios, explica que o grande diferencial 
do ensino imersivo é a maior retenção 
do conteúdo, que pode chegar a 90% 
se comparado a métodos tradicionais.

"A metodologia que utilizamos, 
baseada em neurociência, faz com 
que o nosso cérebro seja treinado 
de forma prática, em um ambiente 
virtual, mas simulando a realidade. 
Quando nos deparamos com a mesma 
situação, só que na vida real, conse-
guimos lidar com a emoção e agir da 
forma correta, pois nosso cérebro já 
foi treinado", explica.

A Sábios também utiliza inteligência 
artificial que consegue identificar os 
gaps em competências, comportamen-
to e cultura de cada colaborador que 
conclui a experiência. "Essa identifi-
cação ajuda os gestores a definir quais 
gaps precisam ser trabalhados para 
melhorar o desempenho das equipes e 
medir os resultados com mais eficácia", 
conclui.

da empresa, como aumento de vendas 
e redução do turnover, e a correlação 
é muito direta. Isso vem nos ajudando 
a melhorar muito esses índices. Além 
disso, com a pandemia, os treinamentos 
foram ainda mais essenciais, pois as 
experiências são facilmente acessadas 
pelo smartphones, desktop, notebook", 
explica o executivo.

A empresa também passou a estender 
o uso da plataforma durante os proces-
sos seletivos e onboarding. Com isso, 
os candidatos vivenciam a rotina de um 
promotor na prática, em um ambiente 
online e de forma divertida, antes mes-
mo de começarem a trabalhar. Até hoje, 
mais de 5 mil pessoas já passaram pelas 
experiências dentro da ZAZ.

Diversão e retenção 
do conhecimento

O ensino imersivo, com gamificação, 
realidade virtual e realidade aumentada, 
é uma tendência na área da educação 
corporativa, adotada por empresas de 
diferentes portes para aumentar o en-
gajamento dos funcionários e, com isso, 
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D - Sebrae de Jornalismo
Está de volta, com inscrições abertas a partir do dia 1º de julho, o Prêmio 
Sebrae de Jornalismo, que objetiva reconhecer o trabalho de profissionais 
da imprensa na cobertura da atuação dos temas relacionados ao universo 
dos micro e pequenos negócios do país, por meio das diversas mídias 
existentes atualmente. Tem como tema geral “A importância da micro e 
pequena empresa para o enfrentamento da pandemia”. As reportagens 
poderão se encaixar em subcategorias temáticas dos pequenos negó-
cios: empreendedorismo, produtividade e competitividade, inovação e 
startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, 
políticas públicas e legislação e acesso a crédito. Serão aceitos trabalhos 
produzidos entre o dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 30 de agosto de 
2021. Inscrições: (https://premiosebraejornalismo.com.br/).

E - Cartão Diferente
Com tantos cartões de crédito disponíveis no mercado, muitas vezes 
é difícil saber qual deles entrega os melhores benefícios e as menores 
taxas para cada perfil de cliente. Por isso, o Banco Bmg acaba de lançar 
uma campanha lúdica, que traz as vantagens do Bmg Card Consignado 
para o servidor público, pensionista e aposentado, reforçando seu plano 
de reposicionamento, como um meio de pagamento tradicional e não 
apenas como um meio de garantir uma margem extra de crédito. O Bmg 
Card conta com maior limite para compras para quem tem margem no 
consignado, juros até quatro vezes menores que os cartões comuns e 
não cobra anuidade. Além disso, não é necessária a consulta ao SPC e ao 
Serasa e o cliente ainda conta com descontos exclusivos em farmácias 
credenciadas, por exemplo. 

F - Serviços Bancários
A Cactvs, banco digital voltado aos microempreendedores e profissionais 
autônomos, iniciou processo para escolha de interessados em criar uma 
rede de “casas” em 126 municípos com menos de 25 mil habitantes. Nesses 
locais, que vão se chamar Casa Cactvs e funcionam como mini-agências, 
os clientes poderão fazer todos os serviços bancários disponíveis na 
Cactvs e ainda terão à disposição sorteios que serão criados pelo banco 
digital, a exemplo do que ocorre em outras instituições. O empreendedor 
terá 70% da receita da Casa Cactvs e não precisa pagar taxa de franquia 
para o banco digital. O banco dará todo o suporte para o empreendedor 
montar o negócio. O edital para participação do processo está disponível 
no site da Cactvs (https://www.cactvs.com.br). 

A - Pessoas Desaparecidas
Começou  a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares 
de Pessoas Desaparecidas. A campanha do Ministério da Justiça vai 
até sexta-feira (18) e ocorre de forma integrada com as secretarias 
estaduais de Segurança Pública e a Polícia Federal. O objetivo é pos-
sibilitar a identificação de pessoas desaparecidas por meio de exames 
e bancos de perfis genéticos. Familiares de pessoas desaparecidas 
devem procurar o local indicado por cada uma das 27 unidades da 
Federação para fornecer seus dados e material genético. A coleta 
voluntária deve ser feita, preferencialmente, por parentes de primeiro 
grau da pessoa desaparecida, seguindo a ordem de preferência: pai e 
mãe; filhos; irmãos.

B - Especialistas em investimento
O Itaú Unibanco está contratando especialistas em investimento para 
atuar no Rio de Janeiro. Os profissionais buscados deverão atuar no 
novo modelo de assessoria anunciado recentemente pelo banco, por 
ocasião da abertura de escritórios físicos no Rio de Janeiro, previstas 
para o início do segundo semestre. A nova estrutura e modelo de 
atendimento é fruto de um processo iniciado pelo banco há cerca de 
três anos, com a adoção da metodologia ágil de trabalho, a abertura 
da plataforma para produtos de outras casas e a oferta de serviços 
que se apoiam em um sofisticado sistema de algoritmos para reco-
mendar investimentos de forma isenta. Saiba mais em: (www.itau.
com.br/investimentos/assessoria). 

C - Curta em Francês 
Organizada pela Aliança Francesa Brasil, em parceria com o Ses-
cSP e o apoio da Embaixada da França no Brasil, a série “Le temps 
des cerises”, com 12 curtas-metragens, legendados em português 
estará disponível na plataforma Sesc Digital, de hoje (16) à 16 
de julho. O título da série “Le temps des cerises” (“O tempo das 
cerejas”) é uma referência à canção composta por Jean Baptiste 
Clément e Antoine Renard em 1866 e que se tornou uma canção 
ligada à Comuna de Paris, revolta francesa que está completando 
150 anos.  É uma  celebração das revoluções históricas francesas – 
como a Comuna, la Fête des Tuiles e a Revolução Francesa – além 
das revoltas e insurreições que observamos mais recentemente, 
como as manifestações de Maio de 68. Link para download (https://
we.tl/t-U3tyHp3PmG).

G - Semana do Franchising 
A ABF Franchising Week, maior evento de franquias da América La-
tina, chega à sua sexta edição, com sua programação atualizada para 
debater com as lideranças do setor as últimas tendências e as questões 
que ainda persistem com a pandemia. As franquias entraram em 2021 
com melhores perspectivas, mas ainda enfrentam grande instabilidade e 
mudanças profundas no mercado e no comportamento do consumidor. 
Esse será o foco dos dez eventos que compõem essa semana inteira 
dedicada às franquias, setor que movimentou mais de R$ 167,2 bilhões 
em 2020. Com transmissão ao vivo, acontece entre os próximos dias 21 
e 25, em duas faixas de horário, pela manhã e no fim da tarde. Inscrições 
e informações: (https://www.abf.com.br/franchisingweek/).

H - Expansão de Produção
A Castertech Fundição e Tecnologia, uma das Empresas Randon, anuncia 
a aquisição, por meio de arremate em leilão, da unidade de produção 
independente de Fundição e Usinagem do grupo Menegotti, em Schroe-
der, Santa Catarina. A operação, no valor de R$ 87 milhões, ainda está 
sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). O negócio faz parte da estratégia de expansão da produção da 
Castertech, especializada em soluções de sistemas de rodagem e su-
portes fundidos e usinados. A empresa adquirida tem uma capacidade 
produtiva de fundição de 35 mil toneladas por ano e foco no mercado 
agrícola. Atualmente, 40% das vendas são realizadas para as Empresas 
Randon. Os cerca de 400 colaboradores serão integrados ao time. 

I - Corrida Feminina
Primeira empresa no Brasil a produzir uma linha de roupas de performance 
acessível para corredoras brasileiras, a Authen, marca que inaugurou o 
setor de technical activewear no país, chega em maio às lojas da rede 
Centauro, Velocità e Bayard Esportes. Além do e-commerce, agora é pos-
sível encontrar, por exemplo, as bermudas mais amadas pelas corredoras, 
como a GRIT. A chegada da Authen nessas grandes redes representa uma 
forma de democratizar o acesso a equipamentos de performance por um 
preço acessível, uma vez que o ticket de produtos semelhantes das mul-
tinacionais é mais alto. Durante dois meses foram visitadas 60 lojas, das 
quais 50 já fecharam contrato com a marca no mesmo dia e as outras dez 
estão em processo de negociação. Saiba mais em: (www.authen.com.br). 

J - Google e Empreendedores
O Google está lançando a segunda edição do programa “Cresça suas 
Vendas com o Google”, criado para apoiar a entrada de empreendedores 
no e-commerce. As empresas participantes poderão não só criar sua 
primeira loja virtual, como também ter acesso a ofertas exclusivas que 
permitirão atrair mais consumidores por meio da web, receber pagamen-
tos e gerenciar o negócio de forma mais eficiente. O lançamento ampliou 
seu escopo para contribuir com a retomada econômica das pequenas e 
médias empresas. Os interessados em participar do programa podem 
encontrar todas as informações no site (g.co/CrescaSuasVendas). 

Como a tecnologia 
ajuda no 

acompanhamento das 
equipes externas

Já não é novidade 
que a transformação 
digital é essencial 
para uma empresa

O avanço da tecnologia 
possibilita que ela vá 
além e realize tare-

fas de forma mais rápida e 
segura, dessa forma, é pos-
sível ganhar performance e 
produtividade para ter um 
diferencial e conseguir levar 
uma experiência melhor 
para o cliente. 

Segundo o Índice de 
Transformação Digital da 
Dell Technologies 2020 
(DT Index 2020), cerca de 
87,5% das empresas insta-
ladas no Brasil realizaram 
alguma iniciativa voltada 
à transformação digital no 
ano passado. O número 
ficou acima da média mun-
dial, de 80%. Diante disso, 
é necessário reforçamos 
que diversas áreas e frentes 
precisam da transformação 
digital para se manter no 
mercado. 

Esse crescimento de 
tecnologia nas empresas 
deve-se também ao aumen-
to no número de PMEs nos 
últimos anos. De acordo 
com o levantamento do Se-
brae, com base em dados da 
Receita, o Brasil registrou a 
abertura de 98,1 mil micro 
e pequenas empresas nos 
dois primeiros meses de 
2021. A maioria delas, cerca 
de 57%, foram abertas em 
janeiro, o que representa 
crescimento de 12,6% em 
relação ao mesmo período 
de 2020. 

Agora, se todos nós esta-
mos totalmente inseridos 
no mundo tecnológico e 
usamos a internet para tudo 
que fazemos, como pedir 
comida, ver o trânsito, che-
car notícias, a temperatura 
do dia e diversas outras ati-
vidades, não podemos ficar 
receosos de aplicar aquilo 
que usamos no dia a dia, 
em nossa própria empresa. 
Se você utiliza tanto da tec-
nologia e ela traz diversos 

benefícios, imagina o que 
ela não pode trazer para 
sua companhia? 

O primeiro passo para im-
plementar a transformação 
digital é definir com preci-
são tudo que sua empresa 
faz e como ela funciona. 
Ou seja, saber todos os 
processos, como eles são 
feitos, quem os faz, quais as 
melhores formas de otimi-
zar, se são feitos de forma 
manual e etc. Dessa forma, 
você consegue identificar 
quais caminhos melhorar 
e onde aplicar a tecnologia. 

Claro que se sua empresa 
possui uma cultura mais 
tradicional, também será 
necessário mudar a forma 
como a tecnologia é vista. 
Será preciso a ajuda de to-
dos para colocar em prática 
a inovação que deseja apli-
car para melhorar os pro-
cessos internos e externos. 
O uso de automatização de 
sistemas pode ainda mitigar 
erros e falhas que facilmen-
te podem acontecer. 

A empresa deve olhar 
para seus processos e ver 
o que ela faz de maneira 
manual e que pode ser 
otimizado pela tecnologia. 
Uma ferramenta, seja ela 
automática ou semiauto-
mática, permite a geração 
de informações e tomada 
de decisões com mais prá-
tica, segurança e rapidez, 
melhorando até mesmo a 
satisfação do cliente. 

Comece a fazer um mapa 
mental, anotando e obser-
vando tudo que você faz na 
empresa para saber onde 
novas soluções podem ser 
mais eficientes. Olhe para 
seu negócio, defina o que 
é importante e identifique 
quais dores a tecnologia vai 
conseguir sanar. Sabendo 
bem o que sua empresa 
precisa, ela vai ter um bom 
desempenho e até melhorar 
a gestão e o atendimento ao 
cliente. Vai por mim! 

(*) - É CEO e cofundador da Auvo, 
startup que oferece um sistema de 

gestão para empresas de prestação de 
serviços (https://www.auvo.com/).

Gabriel Rodrigues (*)

O empreendedorismo feminino passou de 16,2% para 8,7%, a 
maior redução já registrada nos últimos 17 anos.

De acordo com o rela-
tório da Global Entre-
preneurship Monitor 

(GEM) 2020, realizada pelo 
Sebrae em parceria com 
o Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade 
(IBPQ), grande parte das 
empreendedoras já estabe-
lecidas, aquelas com mais 
de 3,5 anos à frente de um 
negócio, se viram obrigadas a 
abandonar as suas empresas.

Em 2020, a taxa de empre-
endedorismo total no Brasil 
atingiu o menor patamar dos 
últimos oito anos e caiu para 
31,6%, o que representa 
uma redução de 18,33% 
quando comparada com a 
taxa de 2019, que foi de 
38,7%. Com esse resultado, 
o Brasil caiu do 4º lugar em 
taxa total de empreende-
dorismo no mundo para o 
7º lugar. As mulheres, jun-
tamente com os jovens, os 
empreendedores de baixa 
renda e de pouca escola-
ridade, influenciaram no 
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Caiu a participação feminina 
no empreendedorismo

A pandemia fez com que o perfil qualitativo das mulheres à frente de um negócio mudasse em 2020: 
entraram mulheres mais inexperientes e saíram as com mais tempo de empreendedorismo

delas no empreendedorismo 
inicial, saíram mais mulheres 
do que entraram, porque 
muitas se viram obrigadas a 
cuidar da família o que dimi-
nuiu a participação feminina 
no mundo dos negócios. 

“A pandemia afetou enor-
memente o Brasil e impactou 
muito o grupo mais vulne-
rável dos empreendedores, 
como, por exemplo, as em-
preendedoras. Isso fez com 
que houvesse uma reversão 
das conquistas adquiridas 
ao longo dos últimos anos”, 
afirma Melles. Em 2020, 
as mulheres corresponde-
ram a aproximadamente 
46% dos empreendedores 
iniciais, número um pouco 
superior ao registrado em 
2006, quando a taxa era 
de 43,8% e mais de quatro 
pontos percentuais inferior 
ao registrado em 2019, 
quando as empreendedoras 
representavam metade dos 
empreendedores iniciais 
(AI/Sebrae).

resultado da taxa de empre-
endedorismo estabelecido, 
que passou de 16,2% para 
8,7% no ano passado, a 
maior redução já registrada 
nos últimos 17 anos. 

Em contrapartida, as mu-
lheres, juntamente com esse 
grupo, também movimenta-

ram o número dos empre-
endedores iniciais, aqueles 
com até 3,5 anos de funda-
ção, que registraram a maior 
taxa da série histórica do 
estudo, atingindo 23,4%. O 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, destaca que apesar 
do aumento da participação 

Valor da Produção Agropecuária de 
2021 bate recorde

Os produtos que tiveram 
os maiores acréscimos do 
VBP foram arroz (5,7%), 

milho (20,3%), soja 
(31,9%) e trigo (35,1%).

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 
maio atingiu o valor de R$ 1,11 trilhão. A cifra é 11,8% 
superior ao obtido em 2020, que foi de R$ 993,9 bilhões. 
As maiores contribuições para o crescimento são obser-
vadas em arroz, milho, soja e carne bovina, que tiveram 
dois anos consecutivos de forte aumento de preços reais. 
As lavouras tiveram um aumento do VBP de 15,8%. A 
pecuária, 3,8%. Essas duas atividades obtiveram neste 
ano o mais elevado valor em 32 anos.

Os produtos que tiveram os maiores acréscimos do VBP 
foram arroz (5,7%), milho (20,3%), soja (31,9%) e trigo 
(35,1%). Com crescimento mais modesto, encontram-se 
cacau e cana de açúcar. De acordo com o coordenador 
de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José 
Garcia Gasques, alguns grupos vêm trazendo contribui-
ções negativas ao crescimento da agropecuária, como a 
batata-inglesa, café, feijão, laranja, tomate, uvas e na pe-
cuária, leite, suínos e ovos. Isso ocorre devido a efeitos de 
menores preços ou de menores quantidades produzidas.

Apesar de terem existido períodos de seca que afetaram 
lavouras, como milho e feijão, os preços têm contribuído 
para reduzir esse impacto. Esses efeitos foram sentidos, 
principalmente, no Paraná e em Mato Grosso. O milho foi 
particularmente prejudicado. A segunda safra, que é a 
mais importante, teve uma redução em relação a 2020, de 
5 milhões de toneladas, e menor produtividade de grãos.

O crescimento do VBP pode ser atribuído, como desta-
cado em relatórios anteriores, ao excepcional desempe-

nho das exportações de soja em grãos e carnes, preços 
favoráveis e a safra de grãos, que apesar de problemas de 
falta de chuvas ocorridos, mesmo assim as projeções da 
Conab e do IBGE são de uma safra expressiva. Os dados 
regionais do VBP continuam mostrando a liderança de 
Mato Grosso com participação de 17,2% no valor, Para-
ná 13,2%, São Paulo 11,2%, Rio Grande do Sul 10,8%, e 
Minas Gerais 10%.

O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras 
e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao fatura-
mento bruto dentro do estabelecimento. Calculado com 
base na produção da safra agrícola e da pecuária e nos 
preços recebidos pelos produtores nas principais praças 
do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil 
(AI/MAPA).



Mercado de máquinas 
agrícolas cada vez 

mais aquecido

A indústria de 
máquinas e 
implementos agrícolas 
iniciou o ano de 2021 
aquecida

No primeiro trimestre 
registrou alta na sua 
produção física de 

40,3% em relação ao valor 
registrado no mesmo perío-
do do ano passado, segundo 
dados publicados pelo IBGE 
na sua pesquisa industrial 
mensal (PIM-PF). As altas 
nos preços das commodi-
ties, a nova safra recorde, 
o real desvalorizado, entre 
outros fatores têm estimu-
lado os investimentos no 
campo na busca por ganho 
de produtividade.

Podemos afirmar que o 
quadro de recuperação 
iniciou no final do segundo 
trimestre de 2020 e man-
teve-se pelos trimestres 
seguintes o que permitiu ao 
setor, ainda em 2020, regis-
trar crescimento de 6,3%. 
Mantido o atual volume de 
produção, devemos regis-
trar aumento de mais 20% 
em 2021. Crescer quase 
30% em apenas dois anos é 
um número muito positivo 
para indústria de máquinas 
e implementos agrícolas.

A mecanização do campo 
não se traduziu em au-
mento do desemprego, ao 
contrário, o forte aumento 
da demanda por máquinas 
elevou a contratação de mão 
de obra em mais de 18% nas 
indústrias fabricantes de 
máquinas e implementos. 
O quadro pessoal que em 
março de 2020 era de 45.160 
pessoas em março de 2021 
já estava em 53.715 pessoas.

Um indicativo de que o 
cenário deve manter-se 
aquecido é o número de 
semanas para atender os 
pedidos em carteira que 
se elevou em 30% nos úl-
timos 12 meses. O nível de 
utilização da capacidade 
instalada também se elevou, 
em março de 2021 chegou 
a 75,3% contra 71,34% em 
2020. Aumento médio anual 
de 5,6%. Isso é um bom si-
nal, porque a melhora desse 
segmento tende agora a se 
espalhar por outros setores 
da economia na medida em 
que ele mesmo tende a ex-
pandir ou modernizar suas 
operações para atender ao 
aumento de demanda.

Pesquisa realizada no 
início deste ano, com fabri-
cantes de máquinas e equi-
pamentos já previa forte ex-
pansão nos investimentos, 

não só de reposição de bens 
depreciados, mas, principal-
mente, para modernização 
tecnológica e ampliação da 
capacidade industrial. As 
importações brasileiras de 
máquinas agrícolas também 
registraram alta no primeiro 
trimestre do ano na com-
paração com mesmo perí-
odo de 2020 (12,9%), mas 
tratam-se, na sua maioria, 
de aquisição de bens não 
produzidos localmente. 

O setor de máquinas agrí-
colas nacional se destaca 
internacionalmente pela 
inovação tecnológica. É 
um dos setores da indús-
tria de máquinas que mais 
contribuem com superá-
vit na balança comercial 
brasileira. O cenário de 
crescimento na produção 
e emprego do setor deve-se 
à colheita recorde de grãos 
na safra 2020/21, às boas 
expectativas para a tempo-
rada 2021/22, à elevação do 
preço de commodities como 
soja e milho no mercado 
internacional, aliados à alta 
do câmbio. 

Fatores que promoveram 
o incremento da rentabi-
lidade dos agricultores. 
Mais capitalizado, o agro-
negócio está investindo na 
atualização das máquinas. 
Enquanto esses fundamen-
tos se mantêm favoráveis, a 
produção e vendas devem 
continuar fortes. Inclusive 
durante todo o ano de 2022. 
Esses resultados mostram 
que a pandemia pouco 
afetou o setor de máquinas 
agrícolas. Os pontos de 
atenção estão relacionados 
à falta de matéria-prima 
e componentes no geral e 
no aumento excessivo do 
preço de insumos, como o 
aço, alumínio, plástico entre 
outros. 

Ainda que o desabasteci-
mento de matéria prima e 
insumo não tenha provoca-
do paralisação de fábricas, 
tem obrigado fabricantes a 
renegociar com os clientes.

O mercado de máquinas 
agrícolas está aquecido 
como poucas vezes na 
história. O Brasil se tornou 
um grande fornecedor de 
alimentos para o mundo. 
Temos ótimas perspectivas 
para o médio e longo prazo. 

Vamos trabalhar com 
atitude, positividade, pro-
tagonismo e otimistas para 
atender às demandas que 
virão nos próximos meses.

(*) - Administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ – 
Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos.

João Carlos Marchesan (*)
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Prática recorrente nos países emer-
gentes, o capital externo muitas vezes 
chega pelas mãos de investidores 
estrangeiros. Fatia importante do PIB, 
esse montante precisa ser atraído ano 
após ano de maneira interessante tan-
to para quem reside no país quanto, 
é claro, para quem deseja investir. 

Com a pandemia, esse mercado 
estremeceu: o Coronavírus foi um dos 
principais fatores para a retirada de 
investimentos estrangeiros no Brasil. 
Estima-se que, só em janeiro de 2020, 
foram retirados R$ 15 bilhões da bolsa 
brasileira, maior quantia desde a cri-
se econômica de 2008. Esse choque 
problematizou ainda mais a economia 
do Brasil e dos países emergentes que 
dependiam desse fluxo de capital para 
manter o mercado ativo. 

Apesar das dificuldades, questões 
políticas e pautas de congresso, o 
Brasil tem uma base consumidora 
muito grande. Porém, como esses 
investimentos são de longo prazo, os 
investidores estão sempre olhando em 
um horizonte de seis a dez anos para 
receber o dinheiro de volta. Rodrigo 
Cabernite, CEO da fintech GYRA+, 
declarou que o certo é aproveitar as 
vantagens na hora de fazer a captação: 

“O Brasil é muito complicado. Mas 
eu acho que a nossa autoestima é baixa 
e nós tentamos complicar mais ainda 

Investidores estão sempre olhando em 
um horizonte de seis a dez anos para 

receberem o dinheiro de volta.

O Brasil é o país que mais perdeu 
milionários em 2020, com uma 
queda de 22% em comparação com 
ano anterior. No total, houve uma 
diminuição de mais de 81.000 mi-
lionários no país. É o que revela um 
estudo divulgado pelo portal Cupom 
Válido que reuniu dados da OCDE 
e Credit Suisse sobre a distribuição 
de riqueza.

O Mexico foi o segundo país que 
mais perdeu milionários, com uma 
perda de 17.000. Seguido pela África 
do Sul e Chile respectivamente. 

Na ponta oposta, os Estados Uni-
dos foi o país que teve um maior 
aumento no número de milionários, 
com aumento de mais de 2 milhões 
de integrantes. 

A desvalorização do Real perante 
ao Dólar é o principal fator que 
explica a diminuição de milionários 
no Brasil. Dentre as 33 moedas mais 
negociadas do mundo, o Real foi uma 
das 8 moedas que tiveram a maior 
desvalorização no ano de 2020, com 
o Real chegando a desvalorizar quase 
40% perante ao Dólar. 

Essa desvalorização impactou no 

número de brasileiros considerados 
milionários (definição para adultos 
com patrimônio acima de U$1 mi-
lhão). O número total  passou de 
375.000 para 294.000, uma queda de 
22%. Mais de 70% da população bra-
sileira tem um patrimônio menor que 
R$50.000. Na faixa acima, 27% pos-
suem um patrimônio entre R$50.000 
e R$500.000. E por fim, 3% possuem 
valores acima de R$500.000. Ao 
compararmos com a média mundial, 
58% da polução possui patrimônio 
menor que R$50.000. 32% possuem 
um patrimônio entre R$50.000 e 
R$500.000. E 10% possuem valores 
acima de R$500.000. 

No Brasil, a parcela dos 1% mais 
ricos detém 47% de toda a riqueza do 
país. No mundo, a média é de 43%. 
A Rússia é o país com a maior con-
centração, os 1% mais ricos detém 
57% de toda riqueza (em 2016 o valor 
chegou a ser até maior, 64% do total). 
Dentre todos os países, o Japão é 
onde há a menor concentração. Os 
1% mais ricos detém 18% da riqueza. 
- Fonte: OCDE, CupomValido.com.
br, Credit Suisse.

A OMS (Organização Mundial da 
Saúde) trouxe, ainda em 2019, a 
preocupação de que o povo brasi-
leiro é o mais ansioso do mundo. A 
necessidade de resolver muita coisa, 
em tempo quase sempre recorde, 
também é uma característica prin-
cipalmente daqueles que têm a vida 
muito corrida e várias tarefas para 
cumprir. 

 Uma mudança recente nas redes 
sociais trouxe à tona essa preocupa-
ção com a necessidade do ser humano 
acelerar tudo. O WhatsApp, agora, 
tem a opção de executar os áudios de 
uma forma mais rápida, em até duas 
vezes. Esse é um dos aplicativos mais 
usados, inclusive, como ferramenta 
de trabalho e muita gente ficou feliz 
com essa possibilidade.

“O que a gente precisa pensar é que, 
apesar da vantagem, se não é mais 
uma forma de mostrar que tentamos 
acelerar tudo. Essa pressa é justifica-
da?”, questiona a médica psiquiatra 
Regiane Kunz Bereza. Segundo a 
médica, é preciso fazer uma análise 
sobre conflito existente entre o querer 

É preciso fazer uma análise sobre 
conflito existente entre 

o querer acelerar tudo e deixar de 
aproveitar os momentos.

E a resposta é: as duas 
opções são interes-
santes, porém há um 

receio maior quando se fala 
sobre unidade já em funcio-
namento. Mas é apenas algo 
que precisa ser desmistifi-
cado, afinal há muitas van-
tagens de investir em uma 
franquia de repasse sendo 
uma boa oportunidade de 
negócio. 

Em primeiro lugar, não 
quer dizer que a venda de 
uma franquia em funcio-
namento é por motivos de 
resultados ruins, muitas 
vezes há outras questões, 
como incompatibilidade do 
franqueado, encerramento 
do ciclo da parceria entre 
franqueadora e franquea-
do, mudança de cidade do 
empreendedor, enfim, é 
necessário avaliar princi-
palmente os resultados da 
unidade e se positivos, pode 
ser uma maneira vantajosa 
do empreendedor iniciar o 
seu projeto no franchising. 

“Quando o franqueado 
opta por investir em uma 
unidade já em operação tem 
alguns benefícios, como ter 
acesso a uma carteira de 
clientes já ativa, não pre-
cisará arcar com custos de 
instalação e obras, por isso 

Investir em unidades em funcionamento pode ser o melhor 
negócio no momento de pandemia.

Adquirir uma franchaise nova 
ou uma unidade de repasse?

Essa dúvida surge com bastante frequência quando o empreendedor está na fase de análise de ter seu 
negócio próprio
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melhora de resultado que já 
conseguimos com um mês 
de trabalho, por exemplo”, 
completa o franqueado. 

Gerson ainda destaca que 
como qualquer franquia é 
preciso colocar a mão da 
massa. “É preciso dedica-
ção ao seu negócio e gostar 
do que faz sendo unidade 
do zero ou repasse. Como 
qualquer negócio é preciso 
sempre acompanhar a pro-
dutividade, avaliar a equipe, 
se é necessário uma recicla-
gem e assim por diante”. 

Segundo a Luzia, uma 
franqueadora que decide 
repassar unidades tem em 
suas mãos uma grande 
vantagem para toda a rede, 
pois reforça o quanto vale a 
pena investir na marca que 
é consolidada no mercado, 
dando oportunidades para 
os investidores já iniciarem 
com uma unidade que está 
em funcionamento, ofere-
cendo menos riscos. 

Atualmente, a rede Só-
brancelhas conta com mais 
de 180 unidades pelo Brasil, 
Argentina e Bolívia, e preten-
de alcançar um crescimento 
de 50% nos próximos dois 
anos. - Fonte: (www.grupo-
cetro.com.br).

os custos são reduzidos, 
contará com uma equipe já 
treinada, enfim, é só entrar e 
trabalhar para fortalecer ain-
da mais a marca na região”, 
afirma Luzia Costa, funda-
dora da rede de franquias, 
Sóbrancelhas. 

Outro ponto que o investi-
dor precisa avaliar é o ponto 
comercial e todo o know how 
que a franquia oferece para 
quem decide optar por esse 
negócio, além de observar 
se a marca é conhecida na 
região da unidade em fun-
cionamento. 

Quem estudou bastante 
em adquirir franquias de 
repasse foi o empreendedor 

Gerson Valieri, franqueado 
da Sóbrancelhas há três 
anos, iniciou sua parce-
ria com a marca com um 
quiosque, e enxergou neste 
momento de crise, grandes 
oportunidades para adquirir 
novas unidades. Atualmen-
te, Valieri, conta com cinco 
operações, sendo quatro de 
repasse. 

“Iniciamos este projeto 
de investir em unidades em 
funcionamento, pois acredi-
tamos ser o melhor negócio 
no momento de pandemia. 
Os benefícios são de as lo-
jas já terem os clientes que 
utilizam a marca. Os pontos 
positivos são a motivação 

Como anda o apetite dos 
investidores em relação ao Brasil?

e ainda dão muito lucro. Mas alguns 
segmentos, que eram tradicionais de 
banco, vão trocar de dono. Quem vai 
consolidar isso no final da história ain-
da teremos que esperar para saber”, 
afirmou Cabernite. 

“Será que no futuro o Santander 
vai ficar mais parecido com o Nubank 
ou o Nubank mais parecido com o 
Santander?”. E, se o futuro é digital, 
o Brasil tem que estar preparado 
para isso. Apesar de sempre ter tido 
um mercado de crédito extenso, mas 
muito concentrado, é perceptível que 
o cenário está mudando, principal-
mente na área da tecnologia. No ano 
de 2021, investimentos estrangeiros 
no Brasil mais que dobraram em 
janeiro e fevereiro, sendo o melhor 
primeiro bimestre em investimentos 
diretos desde 2018. 

A previsão do governo é de um in-
gresso de US$ 60 bilhões no país em 
2021. “Esse último ano de pandemia 
foi ruim para todos, mas, se olhar os 
últimos quatro a cinco anos de mundo 
de startup e fintech no Brasil, foram 
incríveis. Foi muito bom e eu estou 
começando a enxergar novos fundos 
vindo. Eu acredito que o Brasil seja 
um dos queridinhos dos investidores 
internacionais dessa área”, finalizou 
Cabernite. - Fonte e mais informações: 
(www.gyramais.com.br).
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do que é. Nós temos muita coisa boa 
aqui no Brasil e cada um dos países, 
que concorrem conosco, tem algumas 
vantagens e desvantagens”, afirmou. 
Existem diversas formas para investir 
no Brasil, a depender da classe de 
ativo. E todo este processo é muito 
positivo para o empresariado brasileiro 
e principalmente para a população que 
utiliza os canais digitais. 

Quem sofre com isso são os bancos, 
pois são competições novas em nichos 
antes dominados por eles. “Esse movi-
mento já vem acontecendo há décadas. 
Não acho que eles estão acabando, 
porque os bancos são muito grandes 

Brasil perdeu 81.000 milionáriosÁudios no WhatsApp: 
preocupação sobre pressa constante

mais comum no Brasil. A síndrome de 
Burnout ou esgotamento profissional 
também vem crescendo. Em 2019, 
cerca de 20 mil brasileiros pediram 
afastamento médico por doenças 
mentais, relacionadas ao excesso de 
trabalho.

Com a possibilidade de aceleração 
dos áudios do aplicativo, não só o 
ritmo da voz, como o tom dela, é al-
terado. Ou seja, a pressa pode trazer, 
também, uma falha na comunicação. 
“Se a pessoa fala devagar, por exem-
plo, talvez essa seja a forma dela se 
comunicar. Ela dá uma tonalidade 
nesta fala, e essa característica se 
perde com a aceleração”, analisa a 
psiquiatra. 

Diante disso, ela afirma: é preciso 
que tenhamos mais cautela com 
a necessidade de acelerar tudo, o 
tempo todo. “Precisamos refletir e 
aproveitar essa oportunidade para 
pensar melhor na maneira com que a 
gente está tentando fazer com que a 
vida passe muito mais rápido”, conclui 
Regiane. - Fonte: (www.facebook.
com/regiane.kunz.31).

acelerar tudo e deixar de aproveitar os 
momentos. “Muitas vezes precisamos 
que as coisas durem o tempo que elas 
precisam durar. Qual a necessidade 
dessa pressa toda?”, reforça.

Afinal, essa pressa exagerada pode 
desencadear doenças como trans-
torno de ansiedade, por exemplo. 
Segundo a OMS, são 11,5 milhões de 
pessoas que sofrem com depressão no 
país e, até 2030, essa será a doença 
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Geração 
videogame

No passado, as pessoas 
tinham solidariedade, 
movidas pelo 
sentimento intuitivo, 
buscando o progresso 
e a felicidade

Nas empresas, os 
profissionais agiam 
como uma equipe 

na busca de atingir metas. 
Nas nações, as populações 
agiam como um grupo 
coeso, buscando a paz, o 
progresso e liberdade com 
responsabilidade. Agora 
tudo mudou. Está tudo 
fragmentado. A vida e tudo 
o mais vai seguindo como se 
fosse um videogame. Cada 
um por si, perseguindo o 
escore, sem olhar para o 
sofrimento do outro. O ser 
humano perdeu o saber 
sobre o significado da vida 
e sua finalidade. 

O bom preparo para a vida 
requer o convívio com a na-
tureza, sua beleza e lógica 
expressas em suas leis. Os 
seres humanos têm de se 
dedicar ao aprimoramento 
da espécie como meta fun-
damental. Necessitamos ter 
confiança na sabedoria da 
Luz, força para resistir e co-
ragem para prosseguir. Para 
o aprendizado em geral, 
escrever uma informação 
à mão permite lembrar-se 
dela, mais do que se tivesse 
sido apenas digitada. 

A escrita manual demanda 
mais esforço e concentração 
do cérebro, favorecendo o 
processo de aprendizagem; 
isso porque o processo da 
escrita manual pressiona 
o cérebro da intuição, o 
cerebelo, para que, com 
sua visão ampla, conduza o 
raciocínio. A América Lati-
na, com seus estados-nação 
tardiamente formados, mais 
se assemelhou a uma terra 
estagnada, freada em seu de-
senvolvimento. A população 
não recebeu estímulos para 
ampliar a educação e o auto-
aprimoramento, e aos poucos 
foi se deixando emburrecer e 
perder o discernimento. 

A classe política, predis-
posta à corrupção e entre-
guismo, buscou vantagens 
pessoais. A falta de bom 
preparo das novas gera-
ções e política econômica 
adequada para gerar pro-
dução, empregos e renda, 
resultou em cerca de 30 
milhões de desempregados. 
Faltam metas de progresso 
e seriedade. É vergonhosa a 
precariedade das condições 
de vida em muitas cidades, 
geridas por incompetentes 
que estouram as contas e só 
pensam em seus interesses. 

Qual será o futuro? O Bra-
sil, transformado em repú-
blica em 1889 por um grupo 
despreparado, ainda não 
conseguiu se tornar uma 
nação firme, de fibra, com 
população bem-preparada. 
O país chegou à beira do 
abismo da ingovernabilida-

de. A população está famin-
ta de ordem e progresso. Se 
não houver vontade sincera 
da população e dos poderes 
de construir um país de fato, 
permaneceremos como pro-
jeto irrealizável de nação, 
que tende a decair e ser 
espoliada, isto é, acabare-
mos sendo esbulhados nas 
riquezas que a natureza nos 
concedeu.

Em vez de desenvolver 
os talentos recebidos, a 
humanidade permanece 
displicente diante das leis 
naturais da Criação, só cui-
dando seriamente do corpo 
nos momentos de risco. 
Mauro Luiz de Britto Ribei-
ro, presidente do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), 
disse sobre a misteriosa 
doença de origem desco-
nhecida: “Infelizmente, até 
o momento, sabe-se muito 
pouco sobre a Covid-19. 

Os avanços científicos 
registrados foram para pa-
cientes em UTI em que a 
intubação tardia, a posição 
prona (de bruços) e o uso de 
corticoides e anticoagulan-
tes diminuíram as mortes. É 
assustador notar que todas 
as medidas de prevenção, 
até agora, parecem ter im-
pacto reduzido na dissemi-
nação dessa doença.”

Imagine uma pessoa in-
tuitiva trabalhando em 
Brasília. No mundo áspero, 
dominado pelos homens 
subjugados pelo intelecto 
frio e calculista, os seres hu-
manos intuitivos que ainda 
pressentem a existência do 
espírito são postos de lado 
por aqueles que se tornaram 
mestres na arte de auferir 
vantagens para satisfazer 
seus desejos e cobiças, 
indiferentes ao sofrimento 
que causam, mesmo que 
com isso estejam semeando 
a própria ruína.

O ser humano se encontra 
na Terra há milênios. Inicial-
mente tinha uma existência 
próxima à natureza, a qual 
compreendia e respeitava 
com sua intuição, perce-
bendo claramente como de-
pendia dela.  Na medida em 
que foi desenvolvendo seu 
o cérebro do raciocínio pas-
sou a se julgar superior e a 
desafiar as leis da natureza; 
a partir daí o planeta Terra 
e a vida entraram em risco 
com os inúmeros desatinos 
que passaram a influenciar 
todos os mecanismos na-
turais de sustentabilidade. 

Mas a arrogância intelectiva 
prevalece. Os seres humanos 
têm de receber, desde cedo, 
esclarecimentos certos sobre 
o significado da vida e forta-
lecer o cérebro da intuição, 
o cerebelo, ou cairão no 
conceito falso de que a vida 
não passa de um videogame.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Ata das Assembleias Ge-
rais Extraordinária e Ordinária realizadas em 22/04/2021 - Data, Hora e Local: 22/04/2021, às 11:00hs, na sede 
social na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 20, 23 e 24/03/2021. Presença: acionistas representando mais 
de 3/4 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio 
Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado sob 
o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. 
nº 091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em 
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) em 
virtude do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado remanescente até nova eleição 
a realizar-se em 2023, como Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob o regime da 
separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº 
129.026.218-76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 478, cidade de Embu, 
Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de desim-
pedimento. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.) aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do 
dia 24/03/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de 
publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 20, 23 e 24/03/2021; 2.) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos 
honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. 3.) Outros assuntos: com a 
aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas 
homenagens e também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido 
em 04 de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade. - Encerramento: nada mais havendo a tratar, 
o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 22 de 
abril de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helo-
fredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Agropecuária Oriente S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Mascopart Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Metalúrgica Aricanduva S.A., 
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna, Rolenir Socie-
dade de Participações Ltda., p.p./ Rogério Giorgi Pagliari Junior; e, Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto 
Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 22 de abril de 2021. Júlio Giorgi Neto - Presidente da 
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 256.760/21-4 em 02/06/2021.

“DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO”
Quoretech S.A., com sede na Rua dos Pinheiros, nº 610, 2º andar, conjunto 22, São Paulo/SP, CEP 05422-001, 
CNPJ/MF nº 13.048.957/0001-50, NIRE 35300413890, representada por seu Diretor Presidente, Carlos Tadeu 
Bassi, vem por meio da presente declarar a quem possa interessar e para todos os fins de direito, o extravio 
dos seguintes livros societários: (i) Livro de Registro de atas das Assembleias Gerais, registrado e autenticado 
perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6429, nº ordem: 1; (ii) Livro de b) Registro de atas das reuniões 
de Diretoria, registrado e autenticado perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6430, nº ordem: 1, que 
se encontravam arquivados na sede da Companhia, fato este, constatado pelos acionistas da Companhia na 
data de 08/06/2021, forma que a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em seus arquivos.”

The Heart Corporation Publicidade S/A
CNPJ Nº 17.343.078/0001-01

Ata da Assembléia de Transformação de Sociedade Ltda. em S.A.
Aos 28/08/2019, às 16 h., na sede social, com a totalidade. Mesa: Presidente: Valmir Leite Silva, Secretário: Marcelo Bueno de Ca-
margo. Deliberações Unanimes: 1 - Aprovar a transformação da sociedade em S.A. de capital fechado, passando a operar sob a 
denominação de The Heart Comunicação S/A e sua sede será localizada na Rua Miguel Rodrigues, nº 88, SP/SP. 2- Admitir Global One 
Blue Ltd. CNPJ/MF nº 31.438.014/0001-15, representada neste ato pelo seu sócio Valmir Leite Silva, RG nº 13.818.966-3 SSP/SP e CPF/
MF nº 021830388-29 e Marcelo Bueno de Camargo, RG: 22.697.218, SSP/SP, CPF/MF: 248.813.238-14, como novos subscritores de 
quotas, nas qualidades de sócios, elevando-se o capital social de R$ R$150.000,00 para R$500.000,00 divididos em 500.000 quotas 
de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas no ato e assim distribuídas: Subscritores - Quotas - Valor - R$: 1 - Valmir 
Leite - 10.000 quotas - R$10.000,00; 2 - Irene Knoth - 10.000 quotas - R$10.000,00; 3 - Marcelo Bueno de Camargo - 10.000 quotas 
- R$10.000,00; 4 - Global One Blue Ltd - 470.000 quotas - R$470.000,00; Total subscrito: 500.000 quotas - R$500.000,00. 3- Eleger 
neste ato como Diretores Valmir Leite Silva como Diretor Superintendente e Marcelo Bueno de Camargo como Diretor Adjunto, fixando 
os honorários para cada diretor eleito de R$50.000,00. 4- Deliberada a transformação, procedeu-se à leitura do Estatuto Social, que 
se encontra registrado e arquivado na sede da Companhia. Nada mais. Visto do advogado: Adriana Maria Mello Araujo de Souza - 
OAB/SP: 163.545. Jucesp sob NIRE nº 3530054981-3 e nº 120.166/20-3 em 28/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 
Edital de Citação expedido os autos da ação de Usucapião, Processo. 1100671-15.2017.8.26.0100. 
O (A) MM. Juiz(a) de Direito de Registros Públicos, do Foro Central Cível,  Estado de SP. Drª. 
Juliana Forster Fulfaro, na forma da lei, etc. Faz saber a (o) Sergio lnatio da Silva, José Santana, 
Marilu Martinez, Izilda Maria da Silva Duarte, espólio de Malfredi Abili brandi, Ottilia Pamieri Brandi, 
Hugo Nanni, espólio de Jose Gaiba, Angelina Gaiba, Eduardo Camiz de Fonseca, Martha Andrauss 
Camiz da Fonseca, José Sunto Leoni, Joseildes Santana, Maria Selma Gonçalves Santana, José 
Santana, Josefa Josenildes Santana, Isaac Inácio da Silva, Maria Madalena da Silva, Maurilia 
Gouveia Brazão, Maria Helena Brazão, , réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem coo seus cônjuges e/ou sucessores, que Clara Dargham, Eduardo Camiz de 
Fonseca Junior ajuizou (ram) ação de Usucapião, visando declaração de domínio sobre  imóvel 
situado na Rua Benedito Tolosa, Parque Bistol,, nº 2, Cep: 04193-020, São Paulo – SP, alegando 
posse mansa  e pacífica no prazo legal.  Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15m (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

Jéssica Carvalho (*)

A área de Tecnologia da Informação (TI) é uma das 
mais importantes para a economia canadense. Desde o 
início da pandemia, a busca por esses profissionais só se 
intensificou. Como a população do país não é suficiente 
para suprir tanta demanda, eles estão em busca de cada 
vez mais estrangeiros. Somente em 2019, a chegada de 
imigrantes de várias nacionalidades representou mais 
de 80% do crescimento da população, segundo dados 
oficiais do governo local. 

Consequentemente, um terço dos negócios no país são 
comandados por estrangeiros. Se você sonha com uma 
carreira internacional, vale a pena saber quais são as áreas 
mais promissoras por lá, de acordo com a consultoria de 
recursos humanos holandesa, Randstad. Confira:
 1) Desenvolvedor e engenheiro web: suas habilida-

des de codificação e programação são fundamentais 
para garantir o funcionamento de organizações no 
meio digital – especialmente, diante do isolamento 
social. Profissionais com especializações em front 
e back end são ainda mais valorizados, sendo ca-
pazes de criar interfaces intuitivas que tornam a 
experiência do usuário muito mais agradável.

 2) Gerentes de projetos em TI: esses profissionais 
também são constantemente buscados pelo Cana-
dá. Em qualquer tipo de negócio, estes cargos são 
indispensáveis para equilibrar prazos e orçamentos 
com base em seus conhecimentos técnicos do seg-
mento. Aqueles que possuem certificações em PMP, 
PMI ou Scrum Master se destacam ainda mais.

 3) Analista de negócios: embora sejam encontrados 
em diversos setores de uma empresa, os analistas 
especializados em tecnologia e análise de software 
têm uma maior demanda por sua vital responsabili-
dade na tomada de decisões assertivas com base na 
análise de dados. Essas informações servem para 
moldar e otimizar os sistemas, tornando-os o mais 
eficazes possível.

 4) Analista de banco de dados: não há como co-
mandar uma organização rumo ao sucesso, sem a 
gestão e tratamento de seus dados. Por isso, esses 
profissionais se tornam indispensáveis para coletar 
informações e armazená-las adequadamente, de 

Se você sonha com uma carreira internacional, vale a pena 
saber quais são as áreas mais promissoras por lá.

Seja aquele que recebe 
adiantamento sala-
rial ou mesmo o que 

espera todo 5° dia útil do 
mês, a sensação de que o 
trabalhador tem é de ele 
trabalha, trabalha, mas o 
salário não rende, não sobra 
e muita gente, de fato, nem 
sabe para onde está indo o 
seu dinheiro, pois recebe e 
em poucos dias está “liso” 
novamente. Isso acontece 
porque, geralmente, é con-
sequência da falta de uma 
organização salarial. 

Mas é uma situação rever-
sível, pois quando o trabalha-
dor passar a ter controle dos 
seus próprios hábitos de con-
sumo, ele notará um dinheiro 
sobrando. “Com dedicação e 
disciplina, o assalariado con-
seguirá pagar suas contas e 
juntar um pouquinho todo 
mês”, disse o especialista em 
negócios Diego Arruda (*), 
que também é empresário. 

“Ter uma vida financeira 
mais saudável só vai depen-
der do primeiro passo que o 
trabalhador der para reorga-
nizar os gastos”, completa. 
Algumas dicas simples, 
elencadas pelo especialista, 
podem te ajudar a ter mais 
controle dos seus gatos. 

Esses conselhos valem 

O importante é ter uma certa coerência entre a renda e o gasto.

Gestão salarial: cinco passos para você 
assumir o controle dos seus gastos

“Com dedicação e disciplina, o assalariado conseguirá pagar suas contas e juntar um pouquinho todo mês”
podem ser reduzidos 
e, até mesmo, os que 
podem ser cancelados, 
como algum serviço 
por assinatura”.

 4) Tenha disciplina: 
“Um breve planeja-
mento já foi feito, 
agora o próximo passo 
é ter controle ao longo 
do mês. Evite cair na 
tentação de comprar 
aquela roupa ou aquele 
lanche. Busque mesmo 
comprar só o essencial 
e a vista, nada a prazo”.

 5) Crie um fundo emer-
gencial: “Começando a 
entender o seu padrão 
de consumo, dando 
prioridade aos que são 
essenciais, não vai de-
morar para sobrar um 
capital na sua conta. Mas 
nada de gastar, pelo con-
trário deixe guardado 
para eventuais situações 
médicas, por exemplo. 
Com tudo controlado, 
também será possível 
tirar até 30% do salário 
mensal para fazer esse 
fundo” (Fonte: MF Press 
Global).

(*) - É especialista em ajudar 
pessoas a empreender e a descobrir 

oportunidades de negócios.
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tanto para quem recebe bem, 
quanto para quem recebe 
razoavelmente. 

O importante é ter cons-
ciência sobre os padrões 
de consumo para assim ter 
uma certa coerência entre a 
renda e o gasto:
 1) Saiba o seu salário 

líquido: “Saber pri-
meiro, exatamente, 
o que se recebe é o 
primeiro passo para 
saber até onde se pode 
gastar para não ir além 
da remuneração”.

 2) Elabore uma plani-
lha com seus gastos 
mensais: “Tente se 
lembrar dos valores de 
tudo que andou gas-

tando no último mês, 
tanto das despesas 
fixas (aluguel, plano 
de saúde), quanto 
às despesas variáveis 
(luz, água, combustí-
vel, alimentação) e os 
esporádicos, que são 
os pessoais ou reparos 
para casa. Calcule e 
veja se ultrapassa seu 
salário bruto. Assim, 
você consegue iden-
tificar onde andou 
gastando mais”.

 3) Reorganizando as 
contas: “Com o le-
vantamento anterior, 
é possível saber os que 
são essenciais, o que 
são supérfluos, os que 

TI: quais são os profissionais mais 
procurados no Canadá

forma que possam ser estudadas estrategicamente 
em prol do crescimento da empresa.

 5) Analista de garantia de qualidade: um sistema 
mal programado e gerenciado é fadado a bugs, o 
que definitivamente comprometerá o desempenho 
do site da empresa. Os analistas de garantia de 
qualidade conseguem reduzir esses riscos signi-
ficativamente, proporcionando uma interface e 
navegação amigável, rápida e atrativa ao público.

Ser um profissional de TI no Canadá é uma oportunida-
de de crescimento profissional e pessoal. O país está em 
constante busca por trabalhadores da área, com ótimos 
incentivos para a imigração, salários e outros benefícios 
para estrangeiros em diversas províncias regionais. 

A tendência, mesmo em um período pós-pandemia, é 
que a busca e valorização por esses trabalhadores au-
mente ainda mais. Então, analise as vagas disponíveis, 
as empresas que as estão ofertando e parta em busca de 
seu sonho internacional.

(*) - É gerente de Produtos SEDA Intercâmbios (www.sedaintercambios.com.br).

3raintercambio.com/reprodução
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 16 de junho de 20216

Diego Barreto (*)

Os exemplos seguem de forma sumária: não há espaço 
possível, em um artigo, para citar todos os negócios 
que fazem a diferença nas nossas vidas, tocados pelos 

empreendedores da Nova Era. Negócios definidos, de maneira 
bastante simplificada, pela substituição da lógica de produção 
manufatureira – que caracteriza a Velha Economia – pelo forne-
cimento de produtos e serviços associado ao desenvolvimento 
de tecnologia proprietária.

Se todo o processo de passagem da Velha para a Nova Econo-
mia guarda complexidades, seus efeitos no nosso cotidiano são 
cristalinos. Mas o fundamental aqui é outra coisa: mostrar em 
que medida os números da economia corroboram essa percepção 
cotidiana – o que dá uma boa ideia, também, das perspectivas 
em relação ao futuro.

PIBs e pibinhos - Sim, é verdade que hoje, no Brasil, a maior 
parcela do Produto Interno Bruto está atrelada à Velha Econo-
mia – commodities como soja, aço e carne, além de produtos 
manufaturados, como os automóveis e as cadeias de valor em 
que eles se inserem. Em graus diferentes, isso se repete em 
outros países. Mas os sinais do avanço da Nova Economia são 
bastante consistentes.

Comecemos pelos Estados Unidos, que estão na vanguarda 
dessas transformações. O valor de mercado das empresas de 
tecnologia com capital aberto em relação ao PIB cresceu firme 
na última década, já representando 39% do PIB, 3 vezes maior 
que uma década atrás.

Foi mais ou menos nesse mesmo período, e coerentemente, 
que se viu uma dança das cadeiras no ranking das dez maiores 
empresas do país por capitalização no mercado. Na década em 
questão, a tradicionalíssima Exxon Mobil, empresa de gás com 
os dois pés na Velha Economia, não só perdeu a liderança para 
a Apple como desapareceu do ranking, ocupado então por cinco 
empresas de tecnologia nas primeiras colocações. 

De quebra, em oitavo, a Tesla com seus carros elétricos, fazendo 
as montadoras tradicionais comerem poeira. Na China se vê fe-

Nos grandes centros urbanos, a força crescente da Nova Economia se vê em toda parte: na forma como nos locomovemos (Uber, 
99), pedimos comida (iFood), fazemos compras (Mercado Livre, Magalu) e pagamentos (Stone, PagSeguro), investimos dinheiro 

(XP, Warren), programamos nossas férias (Airbnb, MaxMilhas) e nos divertimos – em casa (Netflix, Disney Plus,  
Amazon Prime, Globoplay) ou fora, quando a pandemia finalmente permitir (Sympla, Ingresso.com).

Imagem de InstagramFOTOGRAFIN por Pixabay 
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É razoável supor que essa penetração seja ainda maior na próxi-
ma década, quando uma miríade de empresas da Velha Economia 
se verá obrigada, em razão da pandemia, a migrar para o digital.

Inovação contra solidez - Se muitos negócios correram 
atrás do prejuízo, as startups mostraram sua força. Os unicórnios 
deram as caras pela primeira vez em 2018, com oito empresas 
com ativos de mais de 1 bilhão de dólares. O cenário é conheci-
do: o número chegou a 17 unicórnios com a entrada da mineira 
Hotmart em 2021. Na sequência, é de se esperar a chegada de 
CargoX, Olist, Warren, entre outras.

Esses números são particularmente importantes porque mos-
tram que está sendo criada uma nova safra de empresas da Nova 
Economia, alimentadas por um interesse crescente dos fundos 
de venture capital e family offices. Isso representa a mudança 
da alocação de capital, que migra passo a passo das corporações 
mais tradicionais (“sólidas”, como se dizia não faz muito tempo…) 
para os empreendimentos mais disruptivos. 

Os fundos de renda fixa registraram saques superiores a 40 
bilhões de reais em 2020, enquanto os fundos de ações captaram 
70 bilhões de reais e os multimercado 98 bilhões de reais. 

Grande mudança conjuntural em direção à tomada de risco 
maior, irrigando a Nova Economia, como nos IPOs vistos da Loca-
web, Meliuz, Enjoei, Neogrid, Westwing, Bemobi, Mobly, Mosaico 
e Infracommerce e GetNinjas. Essas empresas valiam cerca de 
R$ 30 bilhões na bolsa ao longo de maio deste ano

Taxas e serviços - Numa sociedade em quase tudo conectada, 
os impactos se estendem para outros setores da economia, em 
um efeito dominó que atinge as respectivas cadeias. Inclua-se 
aí o setor financeiro. Num país acostumado aos oligopólios e à 
concentração de mercado, os cinco maiores bancos ainda mostram 
pujança na conta final, com mais de 80% dos ativos no mercado 
financeiro nacional.

O interessante (mas não surpreendente) a essa altura do 
desenvolvimento da Nova Economia no Brasil, é que tamanho 
domínio não se traduz em satisfação do cliente. Em contraste, 
novos players que a tecnologia trouxe ao mercado, como o Nu-
bank, Neon e o Inter, deixam os gigantes corporativos léguas 
para trás no quesito serviço ao cliente. 

Em boa parte, isso se dá porque foram exatamente esses novos 
empreendimentos que evidenciaram, rapidamente, que as pessoas 
estão aprendendo a ver valor não na instituição, mas no serviço, 
no banking. É esse conjunto de fatores que faz a diferença quan-
do falamos de competição de verdade — aquela que resulta em 
melhoria do serviço e dos preços. Um bom e ilustrativo exemplo 
é o do setor de adquirência, durante muitos anos praticamente 
restrito a apenas duas empresas.

A chegada de players como Stone e PagSeguro mostra um 
movimento duplo. Em primeiro lugar, o crescimento dessas novas 
empresas, pari passu com o declínio das mais tradicionais que 
não migraram para a Nova Economia; em segundo, vemos como 
o aprimoramento tecnológico, aliado à boa e velha competição, 
reduziu as taxas de administração para o comerciante, tanto no 
crédito quanto no débito. 

Em 2016, Cielo e Rede tinham 80% de participação de mer-
cado e, em 2019, atingiram 63%. Ao mesmo tempo, as taxas de 
adquirência atingiram seu menor custo histórico. Melhor para o 
negócio, melhor para a cadeia como todo, melhor para o consumi-
dor. E melhor para o Brasil, no fim das contas. Mudando hábitos 
e culturas enraizadas, há muito mais a ganhar com a inovação. 
É ela quem, num momento difícil como o que estamos vivendo, 
permite que tenhamos confiança no futuro sem a retórica vazia 
do passado.

(*) - É VP de Finanças e Estratégia do iFood, Autor do best seller “Nova Economia”, 
Mentor da Endeavor e 500 Startups, e colunista da MIT Technology Review Brasil.
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nômeno semelhante, com a Alibaba e a Tencent — expoentes da 
Nova Economia — deixando para trás os bancos. No Brasil, embora 
comparativamente seja incipiente nessa área, vemos como uma 
empresa como o Mercado Livre, 100% Nova Economia, compete 
de igual para igual com companhias míticas, como a Petrobras e 
a Vale, além dos gigantes bancos brasileiros, ameaçados pela XP. 

Entre os dez maiores, o Magalu prova que mesmo uma empresa 
tradicional pode se reinventar, abandonando a origem do varejista 
físico para se tornar uma empresa baseada em tecnologia. Pedindo 
passagem, temos a Stone subindo e o Nubank em vias de se listar.

Do varejo ao e-commerce - E se ainda faltam ao Brasil 
números parrudos (sempre falando comparativamente) de 
empresas da Nova Economia, os reflexos da sua ascensão na 
última década também são claros, por exemplo, no e-commerce 
— estão aí os exemplos já citados, Mercado Livre e o Magalu, 
que não me deixam mentir. Mas não só. Entre 2009 e 2019, a 
penetração do e-commerce saltou de 2% para cerca de 15% do 
total de vendas do varejo.

A fOrçA crescenTe DA nOvA 
ecOnOMIA eM núMerOs

efeITOs nO nOssO cOTIDIAnO sãO crIsTAlInOs
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Há mais uma fraude 
sendo encaminhada 
aos emails dos 
contribuintes, segundo 
a Receita Federal

Nessa nova fraude, é 
enviado um e-mail 
pelos criminosos que 

utilizam o nome e outros 
elementos de marca seme-
lhantes aos da Receita Fe-
deral, com uma solicitação 
de correção de pendências 
na declaração do imposto 
de renda 2021.

O e-mail contém arqui-
vos danosos que seriam 
cópias das declarações 
enviadas, além de detalhes 
e informações que imitam 
as comunicações do órgão. 
Esses arquivos não devem 
ser abertos. 

Caso o cidadão tenha 
duvida sobre o processa-
mento da sua declaração 
ou queira verificar se há 
alguma pendência, poderá 
fazê-lo através do e-CAC, 
ferramenta disponível no 
site da Receita Federal. 
No portal, será possível 
verificar a existência de 
pendências ou mensagens.

Os emails enviados pela  

Receita Federal, quando 
o endereço eletrônico é 
fornecido na declaração, 
apenas informam sobre a 
existência de mensagens 
no portal e-CAC, e toda a 
comunicação é feita pelo 
portal. Nesses emails não 
existem arquivos, imagens 
ou links anexados.  Por 
isso, o cidadão que receber 
qualquer comunicação por 
e-mail não deve clicar em 
links ou baixar arquivos, 
mesmo que pareça um link 
para o portal ou para o site 
do órgão.

A Receita reafirma que 
para ter mais segurança na 
veracidade das informações 
e evitar fraudes, o cidadão 
deve sempre acessar o site, 
utilizando o navegador de 
internet, digitando www.
gov.br/receitafederal na 
barra de endereços.

Essas fraudes podem 
gerar enorme transtorno 
para o cidadão, quer seja 
pelo risco de exposição de 
dados ou perda de dados 
existentes no computador.

Eduardo Moisés

Receita Federal 
alerta sobre 
e-mail falso

No acumulado dos 
últimos 12 meses 
(de junho de 2020 

a maio de 2021), o IPCA 
alcançou 8,06%, o maior 
resultado para o mês desde 
1996 e bem acima do centro 
da meta de inflação fixada 
pelo BC. Veja sete dicas de 
Evaldo Perussolo, CFO do 
Banco Bari, para proteger 
seu orçamento doméstico e 
investimentos.
 1) Entenda o que é este 

índice: o IPCA é o ín-
dice utilizado pelo go-
verno para fixar a meta 
anual de inflação. Todo 
mês, o IBGE pesquisa 
os preços de uma cesta 
de produtos e serviços 
mais consumidos pelas 
famílias com renda 
mensal entre 1 e 40 
salários mínimos que 
residem em regiões 
metropolitanas. Isto 
quer dizer que a infla-
ção da sua família pode 
ser ainda maior do que 
a oficial, dependendo 
do peso de cada item 
em seu orçamento.

 2) Controle seus gas-
tos: fazer uma planilha 
mensal de gastos da sua 
família, fixando uma 
meta para cada um, 
ajudará a economizar. 
Existem os gastos que 
variam anualmente, 
como aluguel e men-
salidade escolar. Mas 
outros podem ter va-
riação diária. É o caso 
do grupo alimentação, 
justamente o que tem 
maior peso no IPCA e 
nos gastos das famílias.

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA alcançou 8,06%, o 
maior resultado para o mês desde 1996.

Os benefícios do Pix contribuem diretamente para a tomada de 
melhores decisões para o negócio.

Pagamentos em tempo real 
e a disponibilidade 24 horas 
por dia, em todos os dias da 
semana, são algumas das 
principais vantagens que o Pix 
oferece. Desde que o meio de 
pagamentos instantâneos foi 
lançado, há quase sete meses, 
o Sebrae propaga os benefícios 
dessa alternativa para os peque-
nos negócios. Para as micro e 
pequenas empresas, essa nova 
modalidade de pagamento, 
criada pelo Banco Central (BC), 
ajuda em vários aspectos, como 
no controle do fluxo de caixa.

“No final do dia, o dono do es-
tabelecimento tem condições de 
ver quanto tem na conta bancá-
ria. Como os recursos são trans-
feridos em poucos segundos, 
o empreendedor consegue ter 
mais controle do cenário finan-
ceiro da empresa diariamente”, 
explica Cristina Araújo, analista 
de Capitalização e Serviços Fi-
nanceiros do Sebrae. De acordo 
com ela, os benefícios do Pix 
contribuem diretamente para 
a tomada de melhores decisões 
para o negócio. 

“É importante que as empre-
sas criem, inclusive, promoções 
e campanhas com o intuito de 
estimular os clientes a pagarem 
com o Pix”, acrescenta. Torna-
se indispensável que as MPEs 
pesquisem as melhores tarifas 
e condições do serviço junto as 
Instituições Financeiras par-
ticipantes. “O próximo passo, 
para começar a receber com o 
Pix, é escolher o prestador de 
serviço de pagamento e, logo 
após, fazer a integração com 
sistemas de automação, caso 
possua; e, depois, é só começar 
a receber com o Pix”.

Na prática, o Pix pode ser 
realizado a partir de uma conta 
corrente, conta poupança ou 
conta de pagamento pré-paga. 

Ele facilita a transferência de 
valores entre pessoas, o paga-
mento de contas e o recolhi-
mento de impostos e taxas de 
serviços. Para usar o sistema de 
pagamento, é essencial que o 
pagador e o recebedor possuam 
uma conta em banco, fintech 
ou instituição de pagamento. 

Também é necessário ter 
um aparelho celular em mãos 
ou computador para acessar o 
aplicativo ou internet banking 
do seu banco. As transações 
via Pix podem ser feitas por 
meio da chave Pix, QR Code ou 
Chave Aleatória. Confira cinco 
benefícios do Pix para as MPEs:
 1) Velocidade de disponi-

bilização dos recursos 
na conta do recebedor: 
os recursos são credita-
dos em até 10 segundos, 
em 99% das transações. 

 2) Custo baixo: fazer um 
Pix para pessoas físicas 
sempre é gratuito.

 3) Disponibilidade: o Pix 
pode ser feito 24 horas 
por dia, em todos os dias 
do ano, incluindo sába-
dos, domingos e feriados.

 4) Multiplicidade de ca-
sos de uso: o Pix atende 
a todo e qualquer paga-
mento ou transferência 
feita hoje no Brasil, in-
cluindo transferências 
entre pessoas, entre 
empresas, quitação de 
faturas e pagamentos ao 
governo.

 5) Conveniência: o Pix 
pode ser usado com 
cadastramento de chave 
de número de aparelho 
celular, CPF ou leitura 
de um QR Code.

Saiba mais sobre o PiX neste 
vídeo do Canal do Sebrae no 
Youtube.Fonte: AI/Sebrae.

Sete dicas para proteger seu 
bolso da aceleração da inflação
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio surpreendeu o mercado, confirmando o que 
as famílias brasileiras estão sentindo no bolso: a inflação não para de subir
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reajuste, pois o IGP-M 
acumulado nos últimos 
12 meses já alcançou 
37,04%. Se o Índice 
for o IPCA, renegocie 
também, procurando 
saber por quanto os 
alugueres de imóveis 
próximos estão sendo 
negociados.

 6) Fique de olho nas 
aplicações financei-
ras: se seu dinheiro 
está na tradicional ca-
derneta de poupança, 
muito cuidado: o ren-
dimento está perden-
do feio para inflação. 
Em 2020, a inflação 
pelo IPCA foi 4,52% 
e a poupança rendeu 
2,11%. Em 2021, essa 
diferença será ainda 
maior.

 7) Busque investimen-
tos atrelados à in-
flação: uma das for-
mas mais eficientes de 
proteção dos investi-
mentos em períodos 
de inflação elevada é 
buscar aqueles que 
oferecem remunera-
ção pela inflação, mais 
determinada taxa de 
juros, que o investi-
dor já sabe qual é no 
momento de aplicar. 
Entre estes investi-
mentos estão: CDBs, 
LCIs e CRIs. No caso de 
LCIs e CRIs, há a van-
tagem extra, pois assim 
como a poupança são 
isentos de Imposto de 
Renda. - Fonte e mais 
informações: (www.
bancobari.com.br).

 3) Fique de olho na 
lista de compras: 
quanto menor a ren-
da da família, maior 
o peso dos gastos de 
alimentação e produ-
tos de higiene e lim-
peza. Fazer uma lista 
de compras antes de 
ir ao supermercado 
faz grande diferença, 
pois ajuda na pesqui-
sa de preços e evita 
a compra de itens 
desnecessários. Para 
frutas e legumes, vale 
dar preferência aos 
produtos da safra, que 
têm mais qualidade e 
são mais baratos.

 4) Atenção à conta de 
luz: preços contro-
lados pelo governo, 
como combustível e 
tarifas de energia elé-
trica, também fazem 
parte do IPCA. E estes 
dois itens são os que 
mais pressionaram a 
inflação de maio. Neste 
caso, não há como fazer 

pesquisa de preços, 
mas sim controlar o 
consumo. 

  Como o país passa 
por uma crise hídrica, 
entramos na chamada 
“bandeira vermelha”, o 
que significa que a con-
ta de luz sofre acrésci-
mo de R$ 4,169 a cada 
100 quilowatt-hora 
consumido. Ou seja: 
não deixar as luzes 
acesas sem necessida-
de e racionalizar o uso 
dos eletrodomésticos 
são atitudes que farão 
diferença.

 5) Renegocie reajus-
tes: embora o IPCA 
seja o índice oficial 
do governo, existem 
outros, que têm me-
todologia de cálculo 
diferente. O IGP-M 
é um deles e serve 
como referência para 
muitos contratos de 
aluguel. Se for o seu 
caso, entre em con-
tato com o locador e 

Fábio Freire (*)

Ter um olhar 100% focado no digital 
é a estratégia de crescimento de grande 
parte das empresas. 

Entretanto, essa mudança de posicio-
namento, que antes tinha os holofotes 
voltados para o financeiro, trouxe muitos 
desafios para as companhias, se consi-
derarmos que o digital passa por toda a 
operação. Não por acaso, uma pesquisa 
da Deloitte com lideranças empresariais 
aponta que, neste ano, as companhias 
aumentarão em mais de 90% seus inves-
timentos em infraestrutura e soluções de 
tecnologia. 

E é seguindo esse caminho que a figura 
do CTO passa a ter um papel cada vez 
mais fundamental dentro das empresas, 
atuando como um verdadeiro protagonista 
no desenvolvimento e crescimento da 

economia. É claro que o CEO continua 
sendo o cargo máximo nas companhias e 
com toda a sua importância na condução 
dos negócios, mas a ideia aqui é trazer 
discussão sobre o destaque para os pro-
fissionais de tecnologia. 

Afinal, investir em digitalização não 
consiste em apostar nesses recursos 
e comprar os equipamentos certos, é 
necessário o olhar estratégico. Se por 
um lado o já conhecido CEO tem o pa-
pel fundamental na área executiva da 
empresa, os diretores de tecnologia têm 
assumido, cada vez mais, a responsabi-
lidade de trazer um novo olhar e novas 
soluções para a companhia baseada em 
dados e na digitalização do modelo de 
negócios. 

Não por acaso, não é difícil perceber 
um forte movimento de CTOs de grandes 

players como XP, Itaú e Verizon assumi-
rem, posteriormente, o papel de diretores 
executivos, acompanhando o movimento 
de trocas entre estratégia de negócios e o 
processo de digitalização. Contudo, é im-
portante ressaltar que nenhuma diretoria 
vem para assumir o papel de outra, mas 
sim para gerar sinergia e tornar o trabalho 
mais competitivo e dinâmico. 

Seja para uma empresa já consolidada no 
mercado ou aquela que já nasceu inserida 
no contexto tecnológico, contar com a 
presença de um profissional capacitado 
para desenvolver novas estratégias e 
ferramentas pautadas na Indústria 4.0 
é de suma importância para se manter 
relevante em sua área de atuação. 

(*) - É fundador e CEO da FindUP. Formado em 
Administração, sempre atuou com tecnologia e em 

2008 resolveu se aventurar em seu negócio próprio.

Sucesso em dados: o novo momento 
do CTO nas companhias

Como as MPEs podem usar 
o Pix com os seus clientes

sebraeatende.com/reprodução
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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:

JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.019 1º OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), 
Ilhéus, BA no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta (05/04/1980), residente e 
domiciliado Rua Paulo Frontim, 553, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José do Nascimento e de Jorgelita Honorata do Nascimento. ALINE OLIVEIRA DE 
JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Aurelino Leal, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/018.FLS.039 AURELINO LEAL/BA), Aurelino Leal, BA no dia vinte e um de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove (21/04/1989), residente e domiciliada Rua Paulo 
Frontim, 553, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Venilson Viana de 
Jesus e de Juvenilda Santos Oliveira.

PEDRO COELHO ALCANTARA, estado civil divorciado, profissão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos 
e setenta e seis (09/01/1976), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 
01, apartamento 44, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria das 
Graças Alcantara. ELIZETE LEITE CASSIDORI, estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.290 BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e um (29/12/1991), residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 33, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Cassidori e de Abgail Costa Leite Cassidori.

GILMAR MARTINS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/034.FLS.118V-3º DISTRI-
TO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE), Recife, PE no dia vinte e seis de junho 
de mil novecentos e sessenta e nove (26/06/1969), residente e domiciliado Rua Cinco, 
288, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Reinaldo Martins do Nascimento e de Severina Lima do Nascimento. SEVERI-
NA MARIA DA SILVA, estado civil viúva, profissão aposentada, nascida no Distrito de 
Mimoso, Município de Pesqueira, Estado de Pernambuco, Pesqueira, PE no dia dois de 
junho de mil novecentos e sessenta (02/06/1960), residente e domiciliada Rua Cinco, 
288, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cicero Batista da Silva e de Quiteria Maria da Silva.

JOSUÉ ROCHA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nascido em 
São Vicente Ferrer, Estado do Maranhão (CN:LV.A/001.FLS.271 SÃO VICENTE FER-
RER/MA), São Vicente Ferrer, MA no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e 
setenta e sete (22/07/1977), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 205, bloco 
B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Anastácio Almeida Filho e de Joana Galberta Rocha Almeida. ROSILENE 
MARINHO SILVA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Monteiro, 
Estado da Paraíba (CN:LV.A/020.FLS.033 MONTEIRO/PB), Monteiro, PB no dia pri-
meiro de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (01/08/1987), residente e domi-
ciliada Rua Sílvio Barbini, 205, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Alexandre da Silva e de 
Maria de Fátima Marinho Silva.

TONICEZA SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido em Sea-
bra, Estado da Bahia (CN:LV.A/033.FLS.113-BONINAL/BA), Seabra, BA no dia dezeno-
ve de dezembro de mil novecentos e noventa e um (19/12/1991), residente e domicilia-
do Rua Pacarana, 12, casa A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Florencio da Silva e de Perulina Maria dos Santos Silva. 
KÁTIA DA SILVA SAMPAIO, estado civil solteira, profissão atendente de caixa, nascida 
em São José do Divino, Estado do Piauí (CN:LV.A/103.FLS.156-1ª SERVENTIA EX-
TRAJUDICIAL DE PIRACURUCA/PI), São José do Divino, PI no dia nove de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (09/09/1994), residente e domiciliada Rua Pacara-
na, 12, casa A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Rodrigues de Sampaio e de Francisca Cardoso da Silva.

CARLOS EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão empacotador, nascido 
no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.221-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(27/11/1991), residente e domiciliado Rua Dario Pozzo, 148, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto da Silva e de Neuza 
Aparecida da Silva. BRUNA TABATHA DE BRITO FERREIRA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete (25/04/1987), residente e domiciliada Rua Os-
waldo Brandão, 183, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Ferreira e de Maria 
Antonia de Brito Ferreira.

CAIO CÉSAR SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/296.FLS.228-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e sete (24/12/1997), residente e domiciliado Rua 
Doutor Miguel Guimarães, 254, casa 01-A, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Carlos Roberto dos Santos e de Maria Aparecida da Silva Santos. FERNANDA 
ALMEIDA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida no Subdis-
trito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.136-CASA VERDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (26/02/1985), 
residente e domiciliada Rua Doutor Miguel Guimarães, 254, casa 01-A, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Mendes Rodrigues e de Wanderly Aparecida 
Oliveira de Almeida Rodrigues.

LUCAS ALEXANDRE DA COSTA GOMES, estado civil solteiro, profissão ajudante de 
encanador, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/671.FLS.136-1º SUBDIS-
TRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezessete de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis (17/11/1996), residente e domiciliado Rua Estrelas da Ter-
ra, 52, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Gomes da Silva e 
de Marcia da Costa Thesouro. ÉRICA DA SILVA CHAGAS ALVES, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/333.FLS.200V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e nove (13/02/1999), residente e domiciliada Rua Estrelas da Terra, 52, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Chagas Alves e de Adriana Eufrasio da 
Silva Alves.

CÍCERO CLEISON ALVES DE MOURA, estado civil solteiro, profissão balconista, nas-
cido em São José do Belmonte, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/18.FLS.211-SÃO 
JOSÉ DO BELMONTE/PE), São José do Belmonte, PE no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e noventa e cinco (20/01/1995), residente e domiciliado Rua Italina, 564, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vauny Mendes de Moura e de 
Maria das Graças Alves. THALITA BRÁZ PESSOA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/296.FLS.067-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (20/12/1997), residente 
e domiciliada Rua Italina, 564, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marco Aurélio do Nascimento Pessoa e de Simone Cristina Bráz Pessoa.

ESTEVÃO SILVA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.050-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (06/02/1996), residente e 
domiciliado Rua Senador Georgino Avelino, 743, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Valmir Ferreira de Sousa e de Elisangela Silva de Sousa. HELLEN CRISTI-
NA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão faxineira, nascida em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/093.FLS.150-ITAIM PAULISTA/SP), Santo André, 
SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (21/12/1997), 
residente e domiciliada Rua Senador Georgino Avelino, 743, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edson Nascimento de Oliveira e de Ivonete da Cruz.

CICERO RIBEIRO FILHO, estado civil divorciado, profissão gráfico, nascido em San-
tana do Ipanema, Estado de Alagoas, Santana do Ipanema, AL no dia três de outubro 
de mil novecentos e sessenta e sete (03/10/1967), residente e domiciliado Rua Piava, 
40, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Ribeiro da Silva e de 
Terezinha Amaro dos Santos. SILVIA LOPES DA SILVA, estado civil divorciada, profis-
são do lar, nascida no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (26/12/1972), residente e 
domiciliada Rua Piava, 40, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Pereira da Silva e de Vera Helena Lopes da Silva.

PHILIPPE BRAZ SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de logística, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/324.FLS.025-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de abril de mil novecentos e noventa e nove (08/04/1999), residente e domiciliado 
Rua Jaguapeba, 50, bloco E, apartamento 53, Conjunto Habitacional Fazenda do Car-
mo, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Rudglei Pereira da Silva e de Vanessa Braz 
Santos. STEPHANIE CAROLINE MENDONÇA GONÇALVES, estado civil solteira, pro-
fissão operadora de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/345.FLS.067-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e nove 
(10/06/1999), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1487, bloco 
B, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Sidnei Gonçalves e de Cristiane Mendonça dos Santos Silva.

MARCUS VINÍCIUS CAMPOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão entregador, 
nascido no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/153.FLS.171-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e seis (02/04/1996), 
residente e domiciliado Rua Prato D'Água, 157, Vila Ede, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Mauricio de Oliveira Almeida e de Maria da Conceição Campos Almeida. 
GRAZIELE AVELINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão back office, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/521.FLS.195-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e nove (10/06/1999), residente e 
domiciliada Rua Pariparoba, 09, casa 03, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Norival Barbosa da Silva e de Cristiane Maria Avelino da Silva.

EDMILSON GUTIERRES CRUZ, estado civil solteiro, profissão cobrador, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/086.FLS.374-1º SUBDISTRITO DE SAN-
TO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta 
(20/03/1980), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 109, apartamento 44-C, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar 
Gutierres Klepaci e de Aparecida Cruz Klepaci. ERIKA FLAUSINO DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/027.FLS.117V VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de julho de mil novecentos e oitenta e três (24/07/1983), residente e domici-
liada Rua Giúlio Ferro, 109, apartamento 44-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Altair Jusé de Carvalho e de Geralda Augusto 
Flausino de Carvalho.

ROBERT FELIX SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/082.FLS.117 FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos 
e noventa e sete (05/09/1997), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1693, casa 
02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rober-
to Felix da Silva e de Luciene Teixeira dos Santos Assunção. GRACY KELLY RIBEI-
RO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/364.FLS.179 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de 
dois mil (19/01/2000), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1693, casa 02, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvã Ribeiro dos 
Santos e de Solange Barbosa da Silva Santos.

GABRIEL MARCON DE CAMARGO, estado civil solteiro, profissão analista progra-
mador, nascido em Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/281.FLS.
264-PASSO FUNDO/RS), Passo Fundo, RS no dia primeiro de junho de mil novecen-
tos e noventa e oito (01/06/1998), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 744, casa 04, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hercules Godinho de 
Camargo e de Carmen Lúcia Marcon de Camargo. PAOLA DE MELLO CRUZATTO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/549.FLS.045 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
maio de dois mil (07/05/2000), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 744, casa 10, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Cruzatto e de 
Daniela Aguiar de Mello.

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nas-
cido em Quixelô, Estado do Ceará, Quixelô, CE no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e setenta (22/06/1970), residente e domiciliado Rua Guiena, 264, A, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira de Oliveira e de Ana 
Maria Rodrigues de Oliveira. LUCIANA APARECIDA DO PRADO, estado civil divorcia-
da, profissão costureira, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezenove de julho 
de mil novecentos e setenta e um (19/07/1971), residente e domiciliada Rua Guiena, 
264, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido José do Prado 
e de Giselda Aparecida do Prado.

RONALDO HENRIQUE MIZAEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ana-
lista de segurança, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/119.
FLS.096-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (12/01/1994), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 
757, bloco 06, apartamento 44-C, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Mizael 
dos Santos e de Michelle Tatiana de Oliveira. DÉBORA SANTOS GASPAR, estado 
civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, nascida no Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa 
e dois (21/08/1992), residente e domiciliada Rua Caruatai, 337, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Airton Farias Gaspar e de Jorineide dos Santos Gaspar.

JEAN CARLOS DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/296.FLS.159V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de novembro de mil novecentos e noventa e sete (27/11/1997), residente e do-
miciliado Rua Noventa e Sete, 361, casa 02, Jardim Aurora, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Gilson de Lima Maia e de Marinalva Lucia da Silva Lima. BEATRIZ 
PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/419.FLS.273-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro 
de dois mil e dois (28/10/2002), residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 361, casa 
02, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Pereira da Silva e de 
Claudivania Xavier dos Santos.

GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de compras, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/415.FLS.171-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/11/1995), residente e domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, blo-
co 01, apartamento 136, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Sergio dos Santos e de Nivia Izilda Cardoso de Araujo Santos. DANIELA 
BORGES DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida no Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/147.FLS.193 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de março de mil novecentos e noventa e oito (15/03/1998), residente e do-
miciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, bloco 01, apartamento 136, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Francisco da Silva 
e de Marinalva Borges de Sousa.

ADILSON RODRIGUES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nasci-
do em Francisco Badaró, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/014.FLS.051-FRANCISCO 
BADARÓ/MG), Francisco Badaró, MG no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e dois (17/01/1962), residente e domiciliado Rua Bandeira do Ouro, 06, Jardim 
da Laranjeira, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Adelino Rodrigues de Jesus e de 
Clemencia Domingos de Jesus. IVONIZE DE SOUZA BARRETO, estado civil viúva, 
profissão cozinheira, nascida em São Francisco do Conde, Estado da Bahia, São Fran-
cisco do Conde, BA no dia dez de julho de mil novecentos e sessenta e um (10/07/1961), 
residente e domiciliada Rua Freguesia de Poiares, 501, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Gonsaga de Souza e de Maria Valdelice Santos.

FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encarrega-
do de expedição, nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/114.
FLS.110V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil 
novecentos e setenta e nove (08/12/1979), residente e domiciliado Rua Pimentel de 
Távora, 13, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Raimundo Pereira da Silva e de Maria das Graças Pereira de Oliveira. CLAUDIA APA-
RECIDA COUTINHO VALADARES, estado civil solteira, profissão babá, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/123.FLS.148 TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (28/02/1977), residente e domici-
liada Rua Pimentel de Távora, 13, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jailton Coutinho Valadares e de Maria Cicera do Rosario.

JOSÉ ANTONIO LIMA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em Cô-
nego Marinho, Estado de Minas Gerais, Cônego Marinho, MG no dia treze de junho de 
mil novecentos e cinquenta (13/06/1950), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico 
Bérgamo, 657, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim 
Pereira Lima e de Joana de Almeida Lima. OLIRIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Cônego Marinho, Estado de Minas 
Gerais (CN:LV.A/006.FLS.265-CONÊGO MARINHO/MG), Cônego Marinho, MG no dia 
quatorze de novembro de mil novecentos e sessenta e um (14/11/1961), residente e 
domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 657, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Pereira de Almeida e de Nair Pereira de Almeida.

AMAILTON ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão autônomo, nasci-
do em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia sete de maio de mil novecentos e 
setenta e sete (07/05/1977), residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 
35, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amarilio Alves dos 
Santos e de Elza Maria dos Santos. ALINE CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.030V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(11/12/1993), residente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 35, casa 03, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paula Roberta de Souza.

FELIPE DE SOUZA LE, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/147.FLS.255-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil no-
vecentos e noventa e um (13/08/1991), residente e domiciliado Avenida Córrego do Jacu, 
288, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Le e de Lielza de Souza Le. ROSELI 
GONÇALVES DE LIMA, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em Caiei-
ras, neste Estado, Caieiras, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e três (27/02/1983), residente e domiciliada Avenida Córrego do Jacu, 288, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Guilherme Gonçalves de Lima e de Deolinda Gonçalves de Lima.

MARCELO FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão encarre-
gado, nascido neste Distrito (CN:LV.A/307.FLS.174 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de abril de mil novecentos e noventa e oito (14/04/1998), residente e domiciliado 
Rua Mendonça Arrais, 02, A, Jardim Roseli, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Vanderlei 
Nicodemos dos Santos e de Rosemary Severina da Silva. ANDRESSA RAYANE FERREI-
RA DE MELO, estado civil divorciada, profissão operadora de cobranças, nascida neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e sete 
(23/10/1997), residente e domiciliada Estrada do Pêssego, 123, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adão Manoel Ferreira de Melo e de Rosangela da Silva Ferreira.

CARLOS LEONARDO CARVALHO VALENTIM, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/300.FLS.294V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (31/01/1998), residente e domi-
ciliado Rua Estrelas da Terra, 38, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Lores Valentim da Silva e de Gisele de Aguiar Carvalho. AMANDA MATIAS DE SOUSA, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/403.
FLS.038V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de dois mil e um 
(21/10/2001), residente e domiciliada Rua Estrelas da Terra, 38, casa 01, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Sousa e de Arenir Matias Sousa.

RICO GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão promotor de hortifruti, 
nascido em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/146.FLS.124 MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia 
dois de agosto de mil novecentos e noventa e nove (02/08/1999), residente e domici-
liado Rua Mariz Sarmento, Viela Elisabeth, 26, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Manoel de Oliveira e de Nadir Gonçalves de Sousa. LARISSA ISABEL 
MARCELINO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão atendente de telemarke-
ting, nascida neste Distrito (CN:LV.A/349.FLS.051-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e nove (25/07/1999), residente e 
domiciliada Rua Arcádia Paulistana, 106, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Osmar Firmino de Oliveira e de Maria Vanessa Marcelino.

PIETRO MATHEUS BONFIM DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Taboão da Serra, neste Estado, Taboão da Serra, SP no dia vinte e sete de outubro de 
mil novecentos e noventa e nove (27/10/1999), residente e domiciliado Rua Paulo Portmann, 
115, Núcleo Residencial Isabela, Taboão da Serra, neste Estado, Taboão da Serra, SP, filho 
de Sandro Roberto de Araujo de Souza e de Audry França Bonfim Souza. PRISCILA RODRI-
GUES ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão babá, nascida em São Paulo - Capi-
tal, São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e sete (14/04/1997), 
residente e domiciliada Rua Marim, 150, bloco 07, apartamento 34, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Pereira da Silva e de Angelica Maria Rodrigues Alves. Cópia En-
viada Pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Taboão da Serra, neste Estado.

DJAVAN DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/140.FLS.078-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vin-
te e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (26/02/1983), residente e domiciliado 
Rua José Ariza, 95, apartamento 112, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Wagner da Silva e de Marivalda da Silva. ROBERTA SIGOLI PROCOPIO, 
estado civil solteira, profissão motorista, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado 
(CN:LV.A/143.FLS.241 SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP 
no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (19/02/1982), residente e 
domiciliada Rua José Ariza, 95, apartamento 112, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Procopio e de Conceição Moreira Sigoli Procopio.

IVO JANUÁRIO PAULINO, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos e cinquenta e 
seis (03/10/1956), residente e domiciliado Rua Manuel Jorge Correa, 40, apartamento 
24-G, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salviano Januário Pau-
lino e de Santa Massi Paulino. FÁBIA VIEIRA GIMENES MIRANDA, estado civil viúva, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e seis (13/01/1966), residente e domiciliada Avenida Pa-
dre Anchieta, 3255, apartamento 02, São João Batista, Peruíbe, neste Estado, Peruíbe, 
SP, filha de Francisco Domingues Gimenes e de Maria Vitória Vieira Gimenes. Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Peruíbe, neste Estado.

FELIPE GERALDO DIAS, estado civil solteiro, profissão analista de segurança da infor-
mação, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.173-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(01/09/1992), residente e domiciliado Rua Isa Silveira Leal, 170, casa 06, Colônia, nete 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Mamede Alves Dias e de Alzemira Geraldo de Souza Al-
ves Dias. JAQUELINE DE LURDES XAVIER CAMPOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/152.FLS.002V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e um (03/11/1991), 
residente e domiciliada Rua Isa Silveira Leal, 170, casa 06, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ageu Xavier de Campos e de Lucilene de Lurdes Xavier Campos.

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: PRINCE GODWILL, de nacionalidade nigeriana, profissão comerciante, 
estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (10/01/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paul o - SP, filho de Feliz Godwill e de Martina Godwill. A pretendente: 
ELLEN SILVA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/02/1993), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sandoval Cardoso e de Josineide de Lima Silva Cardoso.

O pretendente: ISREAL OGBURUBI, de nacionalidade nigeriana, profissão comerciante, estado 
civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (14/02/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Ogburubi Onuotta e de Miene Ogburubi. A pretendente: JUSSARA 
OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão modelista, estado civil solteira, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (09/06/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Benedito Rodrigues da Silva e de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente: RAPHAEL BATTISTI, de nacionalidade brasileira, profissão médico, estado 
civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia (03/04/1989), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Deolino Battisti e de Helena da Silva Battisti. A pretendente: 
GIZELLE GOUVEA REZENDE, de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/09/1987), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Wagner Rezende e de Vera Lucia dos Santos Gouvea Rezende.

O pretendente: TIETRI DOS SANTOS CLEMENTE FILHO, de nacionalidade brasileira, profis-
são professor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/11/1969), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Tietri dos Santos Clemente e de Vilma 
Penha Gamboa Clemente. A pretendente: PATRICIA VIEIRA DE CAMARGO, de nacionalidade 
brasileira, profissão técnica em nutrição e dietética, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (16/03/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Waldyr Vieira de Camargo e de Odette de Azevedo Camargo.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS MARQUES DE MELLO, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro, estado civil divorciado, nascido em Lins - SP, no dia (18/02/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos de Mello 
e de Maricí Marques de Mello. A pretendente: MONICA DO NASCIMENTO SOARES, 
de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (21/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Manoel Marli Soares e de Mariza Rodrigues do Nascimento.

O pretendente: ALEXANDRE BERNARDO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/12/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edilson Bernardo Pinhei-
ro. A pretendente: GABRIELA PAULA DO NASCIMENTO COLASSO, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(01/06/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sansão 
Colasso e de Raquel do Nascimento Colasso.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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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: JOSE LAERCIO SILVA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1966), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Palmira de Jesus Silva. A pretendente: ANDREA LIMA COSTA, estado 
civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Lucas dos Santos 
e de Ortelina Lima dos Santos.

O pretendente: ANDERSON VENTURA DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de confecção, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1992), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Uilson Ventura de Santana e de Lucilene 
Sobrinha. A pretendente: KEILA LOBO ALVARENGA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Claudionor Francisco Alvarenga e de Madalina Lobo Alvarenga.

O pretendente: WELERSON EDUARDO MARQUES FLOR DE MOURA, estado civil soltei-
ro, profissão repositor, nascido em Suzano, SP, no dia (23/07/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Agnaldo Flor de Moura e de Jocelia Marques dos 
Santos. A pretendente: SUNAMITA SAÍRA LEON LEMOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro Mendes Silva e de Rosangela de Lemos Silva.

O pretendente: LUCAS MICHEL DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José da Conceição. A pretendente: PRISCILA 
DE AMORIM SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (18/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Barbosa da Silva e de Diná de Amorim Silva.

O pretendente: BRENO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Ribeiro da Silva e de Mariana da Silva. A pretendente: 
INGRID SILVA DA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Suzano, 
SP, no dia (22/03/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jorge Lima da Costa e de Denise da Silva Santos.

O pretendente: OSEAS BARBOSA BOREL, estado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em Alcobaça, BA, no dia (22/05/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Odilon da Silva Borel e de Maria D'juda Barbosa Borel. 
A pretendente: MARIA ACACIA SANTOS ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão 
confeiteira, nascida em Coaraci, BA, no dia (02/04/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Almir Luiz de Almeida e de Alzira Maria dos Santos.

A pretendente: ALINNE ELIZABETH SOUZA DO PATROCINIO, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/04/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Alexandre do Patrocinio e de Tereza 
Severino de Souza. A pretendente: GABRIELE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (05/04/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Evangelista da Silva e de 
Rosa Maria de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ CARIOLANO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em Correntes, PE, no dia (10/02/1950), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Celestina Maria da Conceição. A pretendente: MÁRCIA 
REGINA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (25/11/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando 
Rodrigues e de Creusa Helena Rodrigues.

O pretendente: GUILHERME DE SOUZA COSTA, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Merencio da Costa e de Zilda Gomes de 
Souza Araujo. A pretendente: TAIMARA APARECIDA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rosana Aparecida de Souza.

O pretendente: FRANCISCO JANUÁRIO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Goianinha, RN, no dia (31/07/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jacó Januário Rodrigues e de Edite Soares Bezerra 
Rodrigues. A pretendente: SIMONE SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Santo Antonio do Jacinto, MG, no dia (17/05/1981), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carmino Rodrigues da Silva e de Tereza 
Soares da Silva.

O pretendente: GLEDSON BARBOZA DE LUNA, estado civil divorciado, profissão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1982), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Rivaldo Luiz de Luna e de Marilene Francisca Barboza 
de Luna. A pretendente: ELAINE ANDRADE EVANGELISTA, estado civil solteira, pro-
fissão babá, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1977), residente e domiciliada na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Ari Brasil Evangelista e de Marilúcia Andrade Cruz.

O pretendente: VICTOR VINICIUS DIAS VIEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de logística, nascido em Barueri, SP, no dia (03/05/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Vieira Neto e de Sueli Maria Dias Vieira. A preten-
dente: LUDMILA FERREIRA JOSE, estado civil solteira, profissão técnica de suporte, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Laercio Aparecido Jose e de Joelma Francisca Ferreira Jose.

O pretendente: JONATHAN BRUNETO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (10/02/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Elzio Bruneto e de Maria Silva dos Santos Bruneto. A pretendente: CRISTINA 
DE ANDRADE SANTOS, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/07/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco dos Santos e de Antonia Feitosa de Andrade Santos.

O pretendente: AUGUSTO GOUVÊA REGINALDO, estado civil solteiro, profissão con-
sultor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (02/05/1988), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Valdir Reginaldo e de Roseli Aparecida Gouvêa Reginal-
do. A pretendente: TIFFANY BIANCA LAGE DA COSTA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Cesar da Costa e de Erica Lage Batista.

O pretendente: ALAN COSTA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ser-
viços gerais, nascido em Taguatinga, DF, no dia (14/10/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Paulo de Lima e de Maria Zuleide da Costa 
Lima. A pretendente: CAMILA FERREIRA DE SENA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Brasília, DF, no dia (17/06/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Raquel Ferreira de Sena.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
chefe de manutenção, nascido em São Sebastião, SP, no dia (15/06/1974), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Paula Nascimento e de Maria 
Aparecida Nascimento. A pretendente: NOELI MENEGHETTI, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de faturamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/03/1972), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Meneghetti e de Nair Duarte Meneghetti.

O pretendente: PETTERSON SAMUEL BRAGA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de escritório, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Kelly Alessandra Braga. A pretendente: ROSÁLIA 
GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Campestre, 
AL, no dia (13/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edesio Gonçalves da Silva e de Rosália Maria da Conceição Silva.

O pretendente: MICHAEL DA SILVA GALTER, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em Suzano, SP, no dia (12/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudinei Santos Galter e de Rosileine Gomes da Silva Galter. A 
pretendente: MARIA AMÉLIA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em Sorocaba, SP, no dia (20/07/1990), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, filha de Mariza Maria Silva.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE, estado civil divorciado, 
profissão operador de máquina, nascido em Maceio, AL, no dia (10/06/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Quiteria da Silva. A pretendente: 
POLIANA CAVALCANTE SILVA, estado civil divorciada, profissão coordenadora de equi-
pe, nascida em Iguatu, CE, no dia (17/12/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Santana Cavalcante e de Maria das Graças Sucupira Cavalcante.

O pretendente: RONNEY AGUIAR RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão técnico em 
telecomunicações, nascido em Osasco, SP, no dia (01/11/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Airton Pereira Rodrigues e de Ivete Maria Aguiar 
Rodrigues. A pretendente: JASMIN DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedo-
ra, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Denir José de Oliveira e de Silvia Regina Mariano de Oliveira.

O pretendente: VICTOR FIORAVANTI PEREIRA DE ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, 
profissão arquiteto, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/09/1991), residente e domici-
liado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Aderbal Pereira de Assunção e de Solange 
Fioravanti Pereira de Assunção. A pretendente: CARINA NUNES DE ANDRADE, estado 
civil solteira, profissão supervisora de ecommerce, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(07/10/1990), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de José Romeci 
de Andrade e de Maria Sueli Nunes de Andrade.

O pretendente: CLAUDIO KLEIN, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo, 
nascido em Ferraz Vasconcelos, SP, no dia (16/08/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sinezio Jose Klein e de Marina Xavier Klein. A preten-
dente: SILVIANE DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (23/02/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Valdir Francisco de Souza e de Dalcina Maria de Macedo Souza.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1989), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Remi Freire Cavalcante e de Maria Cicera 
dos Santos. A pretendente: CARLA MARIA DE JESUS BARBOSA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Varzea Paulista, SP, no dia (01/09/2000), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Barbosa Filho e de Simone de Jesus.

O pretendente: CESAR HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Rodrigues da Silva e de Maria 
Sonia da Silva Rodrigues. A pretendente: CAMILA SILVA ANTONIO, estado civil solteira, 
profissão publicitária, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/1996), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Antonio Junior e de Ivani da Silva.

O pretendente: JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão tesoureiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jeova Bezerra da Silva e de Vera Lucia de Jesus Oliveira Bezerra da Silva. 
A pretendente: AMANDA MOURA DE SANTANA, estado civil solteira, profissão auxiliar co-
mercial, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/05/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos Moura de Santana e de Eliete de Souza Borges Santana.

O pretendente: CAIO SAMPAIO PIRES, estado civil solteiro, profissão analista de softwa-
re, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Arnaldo Aparecido Pires e de Silvana de Melo Sampaio Pires. A 
pretendente: ALINE KELLI CARVALHO DA SILVA, estado civil solteira, profissão bióloga, 
nascida em Suzano, SP, no dia (30/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Elio Ferreira da Silva e de Gabriela de Carvalho da Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA BRAZ DA SILVA, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em Petrolina, PE, no dia (24/06/1972), residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, filho de Benedito Braz da Silva e de Maria de Lourdes de Souza Silva. A pretendente: 
JANDIRA BENTO DE MACEDO, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em 
Minas Novas, MG, no dia (26/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Geraldo Bento da Rocha e de Ana de Macedo Leite.

O pretendente: JEREMIAS DA SILVA FERNANDES, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Nova Iguaçu, RJ, no dia (05/08/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Irizeu Fernandes e de Ledicélia da Silva Fernandes. A 
pretendente: CLÁUDIA SILVA VASCONCELOS, estado civil solteira, profissão esteticista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Cosmo Alves da Silva Vasconcelos e de Josefa Francisca da Silva.

O pretendente: JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão azulejista, 
nascido em Três Pontas, MG, no dia (09/05/1946), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Onofra Guimarães de Oliveira. A pretendente: SEVERINA MOREIRA, estado 
civil divorciada, profissão diarista, nascida em Goiana, PE, no dia (15/02/1965), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Augustinho Moreira e de Maria Lucia Moreira.

O pretendente: JORGE MANUEL NOTARIO, estado civil solteiro, profissão assistente de loja, 
nascido em Ita - República do Paraguai, no dia (14/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Laureana Notario. A pretendente: ROSALÍ MARIA LOPES GOMES, estado 
civil divorciada, profissão manicure, nascida em Salgueiro, PE, no dia (12/08/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes Neto e de Maria Celma Lopes.

O pretendente: FABIO CEZAR FARIA TROLESI, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Trolesi e de Ilnaide Farias de Souza. A pretendente: KEYTIANE 
VIRGINIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (18/01/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Silvanir Lopes da Silva e de Marlene Alves da Silva.

O pretendente: RUBENS CRISTIANO SILVA, estado civil divorciado, profissão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Nonato Silva e de Divina de Fatima Silva. A pretendente: DIVANEIDE 
BEZERRA CAVALCANTE, estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Timbauba, PE, no dia (24/08/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Bezerra Cavalcante e de Maria Severina de Lacerda Cavalcante.

O pretendente: EDUARDO KENNEDY GOMES JORGE, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/12/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maércio Multini Jorge e de Vera Lucia Gomes Jorge. A 
pretendente: MARIA ERIVANDA DE MORAIS BEZERRA, estado civil divorciada, profis-
são diarista, nascida em Acopiara, CE, no dia (24/04/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José de Paula Bezerra e de Antonia Auzenir de Morais.

O pretendente: JONAS ISRAEL BARROS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Mauá, SP, no dia (26/01/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Célia Regina Barros de Jesus. A pretendente: JULIANA APARE-
CIDA DOS SANTOS ANDRADE, estado civil viúva, profissão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Nildo dos Santos e de Maria Rita Coelho dos Santos.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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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: VINÍCIUS ALVES DO VALE, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
10/07/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Clovis Alves do Vale e 
de Sandra Bianchini do Vale. A pretendente: FERNANDA NUNES DA SILVA, profissão: 
analista financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ermano Jose Barbosa 
da Silva e de Noelia Nunes da Silva.

O pretendente: RODINEI DOS ANJOS, profissão: operador de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/09/1981, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Silvane dos Anjos e de Sandra Maria Misael dos Anjos. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DA ROCHA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/12/1980, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio da Rocha e de Almira Florentino da Rocha.

O pretendente: DANIEL DA SILVA PEREIRA, profissão: segurança, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 21/02/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Soares Pereira e de Lionete da Silva Pereira. A 
pretendente: GERSE SANTOS DA CONCEIÇÃO, profissão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 01/01/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antônio da Conceição e de Josilda dos Santos.

O pretendente: DAVID PEIXOTO DE JESUS, profissão: costureiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Adilson Rodrigues de Jesus e de Adriana Aparecida Peixoto Se-
verino. A pretendente: DEISE DE OLIVEIRA FERREIRA, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Reginaldo Ferreira e de Irionice de Oliveira 
Ferreira.

O pretendente: RAFAEL NASCIMENTO DE SOUSA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 31/05/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Mendes de Sousa e de Clarisse Nasci-
mento de Sousa. A pretendente: ROSA GRAZIELE ALVES DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agenor Alves dos Santos e de Maria 
Jose Lima dos Santos.

O pretendente: ARISTOTELES DA SILVA SANTOS JUNIOR, profissão: autônomo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Pojuca, BA, data-nascimento: 30/06/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aristoteles da Silva Santos e de Marinalva 
Alves Santos. A pretendente: KEREN HAPUQUE NASCIMENTO MATOS, profissão: 
Analista de serviços e suprime, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/11/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo 
Matos da Silva e de Maria Ivanilde Nascimento Matos da Silva.

O pretendente: DANIEL COELHO DE OLIVEIRA, profissão: ajudante de motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Lucas de Oliveira e de Geralda Coelho 
Figueiredo. A pretendente: SAMANTHA SANTOS SOUZA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson Francisco de Souza e de Angela Marta 
dos Santos Souza.

O pretendente: EDUARDO SANTOS CORDEIRO, profissão: gestor de loja, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1984, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Eugenio Cordeiro e de Nilza Martins Santos 
Cordeiro. A pretendente: JULIANA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1998, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de José Cláudio de Oliveira e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: ANTONIO ROMILTON RIBEIRO DE SOUZA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Francisco Badaró, MG, data-nascimento: 16/09/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Fernandes de Sousa e de Ma-
riana Ribeiro de Sousa. A pretendente: DAISY SUÉLLEN RABELO DE SOUSA, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Aguaí, SP, data-nascimento: 20/12/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida de Sousa e de 
Rabelo de Sousa.

O pretendente: ROBSON DE SOUZA GOIS, profissão: jardineiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Gois e de Josefa Neusa de Souza Gois. 
A pretendente: ADRIANA GONÇALVES EVANGELISTA, profissão: secretária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 15/01/1975, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco Evangelista e de 
Júlia Gonçalves Evangelista.

O pretendente: TEODORO SILVERIO ALVES, profissão: policial militar, estado civil: 
viúvo, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 27/02/1961, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauricio Francisco Alves e de Dagmar 
Silverio Alves. A pretendente: SUELI SANTOS TOMÉ, profissão: auxiliar técnica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1966, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Tomé e de Anésia dos Santos Tomé.

O pretendente: JAMILSON BARBOSA DA SILVA, profissão: mecânico de autos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 05/10/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Inácio da Silva Filho e de Maria da Paz 
Barbosa da Silva. A pretendente: TAUANE NASCIMENTO DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 03/10/2001, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Costa da Silva e de Ana Carla Ribeiro 
Nascimento.

O pretendente: EVANDRO WILKER MENDES DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1992, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Mendes da Silva e de Maria 
das Dores Bastos da Silva. A pretendente: NATALY BEATRIZ NUNES DE OLIVEIRA 
PEREIRA, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Idelfonso Nunes Pereira e de Claudete Nunes de Oliveira.

O pretendente: DEREK CLARO DE JESUS, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Aparecido Claro de Jesus e de Eliani Gomes de Souza. A pre-
tendente: ALINE FERREIRA BIANCHINI, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Eli Bianchini e de Angela Gonçalves Ferreira de Souza Bianchini.

O pretendente: CASSIO RODRIGUES DE SOUSA, profissão: aux. de depósito, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1984, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de João Rodrigues de Sousa e de Meire Luzia Rodrigues 
de Souza. A pretendente: KATY DA SILVA SANTOS SOUZA, profissão: feirante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Santos Souza e de Cleonice da Silva.

O pretendente: WAGNER DE FREITAS, profissão: administrador de empresas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Waldomiro de Freitas e de Luzia Elias Pimenta. 
A pretendente: REGIANE DOS SANTOS, profissão: auxiliar de agendamento, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/02/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria do Carmo Santos.

A pretendente: CINTIA BARBOSA VICENTE, profissão: balconista de farmácia, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valter Marcelo Vicente e de Ivaneide Barbosa 
dos Santos. A pretendente: CRISTIANE BRANDÃO DE CASTRO, profissão: empre-
sária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1974, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Anselmo Brandão de Castro e de 
Adelina Dorti de Oliveira.

O pretendente: GILBERTO GUALBERTO, profissão: técnico em eletrônica, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 02/06/1968, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Gualberto e de Luzanira de 
Mello Gualberto. A pretendente: ELISÂNGELA GONÇALVES DA SILVA, profissão: lider 
de montagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/08/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemar Gonçalves da 
Silva e de Angela Maria Brandão da Silva.

O pretendente: DJALMA BARBOSA DE ARAUJO, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/09/1981, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Leonardo Pereira de Araujo e de Djanira 
Barbosa da Silva Araujo. A pretendente: GABRIEL EXPEDITO MARTINS PEREIRA, 
profissão: professor, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 11/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Otavio Delmondes 
Pereira e de Luiza Mariana Martins.

O pretendente: CARLOS IVAN AULETTA JUNIOR, profissão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Ivan Auletta e de Francisca Gonçalvez Cas-
tilho. A pretendente: MARCELA BRITO DE SANTANA, profissão: biomédica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1981, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de João Menezes de Santana e de Isaltina Brito de Santana.

O pretendente: KLEBER FABIANO REIS NASCIMENTO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 10/04/1987, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademir Oliveira do Nascimento e de 
Raimunda da Costa Reis. A pretendente: MAURIZA OLIVEIRA DE CARVALHO, pro-
fissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: Senhor do Bomfim, BA, data-
nascimento: 22/01/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Herculano 
José de Carvalho e de Maria José de Oliveira.

O pretendente: BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA, profissão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Lopes de Oliveira e de Elizabete Batista Santos. A 
pretendente: NATÁLIA DA SILVA SILVEIRA, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/10/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ariovaldo Marques da Silveira e de Selma Cristina Silva Silveira.

O pretendente: LUCIANO LUIZ GONÇALVES, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Neusa Pereira Gonçalves. A pretendente: SILVIA DE PAULA 
ALVES PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio 
Alves Pereira e de Elisabete de Paula.

O pretendente: SANDRO SILVA DE OLIVEIRA CRUZ, profissão: bacharel em direito, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 18/10/1971, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Avelino da Cruz e de Norma Lúcia 
Silva de Oliveira. A pretendente: MARIA LUCIANA SILVA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 19/05/1971, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Rita Marlene Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS CALDEIRA, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 20/08/1955, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Brasilina de Jesus. A pretendente: MARIA 
CLERIA DE SANTANA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Alagoi-
nhas, BA, data-nascimento: 08/04/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Genesio Cristiniano de Santana e de Maria da Gloria de Santana.

O pretendente: RENAN GOUVEIA RODRIGUES, profissão: técnico de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/03/1985, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vailton Gouveia Rodrigues e de Isabel 
Maria Rodrigues. A pretendente: LETICIA EUGENIA DE MELO, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Conceição do Araguaia, PA, data-nas-
cimento: 23/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria de Lour-
des Eugenia de Melo.

O pretendente: RENATO GONSALVES DE MELO JUNIOR, profissão: analista de da-
dos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renato Gonsalves de Melo e de 
Claudia dos Santos Melo. A pretendente: AMANDA DA CRUZ RODRIGUES, profissão: 
analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido 
de Araujo Rodrigues e de Izaura Gonçalves da Cruz Araujo Rodrigues.

O pretendente: JEFFERSON SILVESTRE MACHADO, profissão: encarregado de calderaria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1984, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Ademir Moreira Machado e de Maria Albertiza Silvestre 
Moura. A pretendente: IRIS NASCIMENTO DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Izaque José da Silva e de Maria de Lourdes Rosa Nascimento da Silva.

O pretendente: RODOLFO FIGUEIREDO SILVA, profissão: líder de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Cruz Silva e de Aparecida Figueiredo Silva. 
A pretendente: VANESSA BORGES GARCIA, profissão: fiscal de caixa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1982, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Garcia e de Elizete Borges Pereira.

O pretendente: LÁZARO ABRAÃO DE OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 11/03/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sebastião Pedro de Oliveira e de Adelina Zeferino da Silva. A 
pretendente: FLAVIA LEITE DE OLIVEIRA, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Joselândia, MA, data-nascimento: 07/05/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco Alves de Oliveira e de Francisca Luisa Leite Torres.

O pretendente: LUCAS DA SILVA LIMA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1996, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de João Pereira Lima e de Lourene Teresinha Lima. A pre-
tendente: INGRID MARTIN FERREIRA, profissão: web designer, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Alvaro José Martin Ferreira e de Luciene Santos Martin Ferreira.

A pretendente: DEBORA CERRETTI, profissão: biomédica, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Cerretti e de Marlene dos Santos Cerretti. A pretendente: 
NAYARA GUEDES ANCELMO, profissão: biomédica, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de João Ancelmo Neto e de Rosinalva Ferreira Guedes Ancelmo.

O pretendente: ANDRÉ GONÇALVES COSTA, profissão: analista de suporte de rede, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Milton da Costa e de Eliana Gonçalves dos Santos Costa. 
A pretendente: ANA CAROLINE SILVA FERREIRA, profissão: prendas domésticas, estado 
civil: solteira, naturalidade: Sobral, CE, data-nascimento: 20/11/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Cicero Paixão Ferreira e de Luzia Pereira da Silva Ferreira.

O pretendente: KELVIN BRENDON RODRIGUES DE MORAES, profissão: aux. ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/12/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Denis Quintas de Mo-
raes e de Elaine Cristiane Rodrigues Matos. A pretendente: BRUNA DE CAMARGO 
BRAGA, profissão: aux. de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jorge Cardoso Braga e de Marcia Cristina de Camargo Braga.

O pretendente: LEANDRO BARROS DE SOUZA, profissão: op. de máquina, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Barros de Souza Filho e de Maria Leoniza Santos Silva. A 
pretendente: MICAELA SANTOS DA SILVA, profissão: assistente social, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 01/04/1990, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antonio Fernandes Pereira da Silva e de Sônia Maria Oliveira dos Santos.

O pretendente: JHONATA RODRIGUES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ariovaldo Jose Rodrigues e de Elaine Cristina de Souza Rodri-
gues. A pretendente: VANESSA TAVARES DA SILVA, profissão: analista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1997, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Valdomiro Tavares da Silva e de Luiza Lopes de Souza.

O pretendente: THIAGO ORTEGA SANCHES, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Magali Sanches. A pretendente: GIOVANNA KIM 
PERIM FUKE, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Keler Fuke e de Fabiana Barbosa Perim Fuke.

O pretendente: PAULO ROBERTO JUNIOR, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto e de Vanaide Aparecida Roberto. A pre-
tendente: PALOMA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Deraldo dos Santos e de Elza dos Santos.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA DA SILVA, profissão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Fabio Ferreira da Silva e de Gleice Kelly Barbosa. A pretendente: 
THAMYRES DAIANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, profissão: modelista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Luis Carlos de Souza Nogueira e de Maura Sergia de Oliveira Arcanjo.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE RODRIGUES, profissão: adminsitrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues e de Aparecida Rodrigues 
dos Santos Correia. A pretendente: DANIELA DOS SANTOS ALMEIDA, profissão: 
supervisora de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: Itiúba, BA, 
data-nascimento: 20/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Fernandes de Almeida Júnior e de Elizabete Alves dos Santos Almeida. Es
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A TerraCycle, líder global em soluções ambientais de resíduos de alta complexidade, mantém quase 
uma dezena de programas de reciclagem no Brasil

A empresa firma parcerias 
com companhias diver-
sas, organizações sociais 

e também envolve o consumi-
dor comum, que pode enviar 
itens para reciclagem pelos 
Correios, sem nenhum custo.

Nos programas com envio 
via Correios, os consumidores 
podem se cadastrar no site da 
empresa, de forma individual 
ou em grupo, para que a cada 
remessa sejam computados 
pontos, que depois serão con-
vertidos em créditos para os 
beneficiados que eles indica-
rem, dentre entidades sem fins 
lucrativos e escolas públicas.

Para conhecer um pouco mais 
desse universo, o Jornal Empresas 
& Negócios conversou com Renata 
Ross, gestora de Marketing e Re-
lacionamento da empresa.

Jornal Empresas & Negócios: De onde surgiu a ideia da 
fundação da TerraCycle? Qual país de origem? 
Renata Ross: A TerraCycle foi fundada em 2001 pelo estudante 
da universidade de Princeton, Tom Szaky, quando tinha apenas 
19 anos de idade. Sua missão era Eliminar a Ideia de Lixo ® e 
essa decisão pautou os negócios da empresa desde então.

JEN: Quando chegou ao Brasil?
Renata: A TerraCycle chegou ao Brasil em 2009 e foi a primeira 
filial internacional. Atualmente estamos presentes em 21 países.

JEN: Impacta quantas pessoas no Brasil?
Renata: Atualmente nossos programas impactam cerca de 2,3 
milhões de pessoas de maneira direta, já garantiram que mais de 
37 milhões de unidades de resíduos fossem encaminhadas para 
reciclagem, itens que, por serem complexos, fatalmente seriam 
depositados em lixões, aterros sanitários ou mesmo na natureza. 
Nossos programas já propiciaram a doação de mais de R$ 660 mil 
para escolas públicas e instituições sem fins lucrativos.

No mundo, impactamos diretamente cerca de 203 milhões de 
pessoas, reciclamos cerca de 7,8 bilhões de resíduos classificados 
como não recicláveis e já doamos cerca de 45 milhões de dólares 
para escolas públicas e instituições sem fins lucrativos.

JEN: Qual foi o resultado durante a pandemia?
Renata: Fomos impactados pela pandemia, não porque houve 
uma redução no volume de resíduo gerado pelas pessoas que, 
claro, continuaram consumindo, mas como grande parte dos 
nossos programas envolve um esforço coletivo, sobretudo em 
escolas e universidades, a interrupção das atividades nestes 
locais causou um impacto considerável no volume de resíduos 
encaminhados para reciclagem. Por outro lado, percebemos um 
aumento na inquietação por parte das pessoas que passaram a 
ter uma relação mais direta com o montante de lixo gerado por 
elas. Isso também tem feito com que estes consumidores passem 
a pressionar mais a indústria e até mesmo os condomínios em 
que residem por soluções que garantam a correta destinação 
(reciclagem) dos resíduos, sobretudo das embalagens.  

JEN: Quais gargalos o programa enfrenta em nível 
regional e global?
Renata: Cada região tem seu próprio desafio. No Brasil, eu diria 
que a logística e a ausência de políticas públicas voltadas à coleta 
seletiva fazem com que muitos resíduos, inclusive aqueles que têm 
valor econômico, acabem sendo depositados em lixões, aterros 
sanitários e até mesmo na natureza. Cerca de 80% dos municí-
pios brasileiros não dispõem de nenhum tipo de coleta seletiva e 
isso faz com que as pessoas tenham uma relação muito distante 
com o lixo gerado por elas. Existe um outro desafio, neste caso 
global, de produzirmos produtos e embalagens menos complexos 
e repensarmos o nosso modelo atual de consumo.

JEN: Ao que se deve a baixa adesão aos programas de 
reciclagem em todo o mundo?
Renata: Eu não me sinto em condições de afirmar que exis-
te uma baixa adesão à iniciativas voltadas à reciclagem em 

Programa de reciclagem disponibiliza envio 
de produtos pelos Correios de forma gratuita

todo o mundo. Até mesmo porque na Europa, por exemplo, 
alguns países contam com taxas bem elevadas de reciclagem 
e isso se deve a diversos fatores, como políticas públicas, 
nível educacional (pessoas com maior escolaridade tendem 
a ter um maior senso crítico), aspectos socioculturais, ge-
opolíticos etc.

Falando especificamente sobre a TerraCycle, nós movimentamos 
de maneira direta mais de 200 milhões de pessoas nos 21 países 
em que atuamos. Os resíduos que coletamos são considerados 
não-recicláveis devido a sua alta complexidade. Nós desenvol-
vemos meios de reciclá-los e em seguida reintroduzimos essa 
matéria-prima no ciclo produtivo.

O que podemos dizer por certo é que ainda há muito o que se 
fazer. Por outro lado, nunca se falou tanto a respeito como nos 
últimos anos. Isso nos leva a crer que existe uma luz no fim do 
túnel. O fato é que será necessário revisitar o modelo de consumo 
atual e isso se dará por meio de um esforço coletivo que envolverá 
governos, indústria, comércio e sociedade civil.

JEN: O que é necessário para uma ampliação de tais 
programas?
Renata: Falando especificamente da TerraCycle, nossos pro-
gramas só podem existir com o apoio de empresas, sobretu-
do a indústria que produz produtos e bens de consumo cuja 
composição (do produto em si ou de suas embalagens) é mais 
complexa ou de baixa qualidade, fazendo com que a reciclagem 

não seja economicamente viável. Porque a verdade é que os 
aspectos econômicos se configuram como um fator decisivo 
nessa equação, a exemplo do alumínio que tem uma taxa de 
reciclagem superior a 90% no Brasil.

A TerraCycle atua exatamente no segmento dos não reci-
cláveis, disponibilizando uma plataforma que permite aos 
consumidores enviar seus resíduos de maneira totalmente 
gratuita e ainda contam com um incentivo social, haja vista 
que para cada de unidade de resíduo enviada o consumidor 
ganha pontos que são convertidos em doação para institui-
ções sem fins lucrativos indicadas pelo próprio participante 
(consumidor).

JEN: De que forma o micro e médio empreendedor 
pode contribuir com os programas?
Renata: A TerraCycle dispõe de algumas unidades de negó-
cios exatamente para atender empresas de diferentes portes. 
Além do Programa Nacional de Reciclagem, a TerraCycle 

conta também com opções mais customizadas, voltadas para 
organizações que buscam soluções específicas.

JEN: Existem incentivos fiscais para criação/
adesão ou contribuição com os programas?
Renata: Ao implementar um Programa Nacional de 
Reciclagem com a TerraCycle, a empresa passa a estar 
em conformidade com a PNRS 12305 que exige, 
entre outras coisas, que organizações (sobre-
tudo a indústria) disponibilizem soluções de 
logística reversa aos consumidores de maneira 
independente do sistema público de coleta.

Além disso, a TerraCycle tem trabalhado 
junto às cooperativas de reciclagem para 
que essas instituições também sejam 
remuneradas pela separação dos resíduos 
não recicláveis que são aceitos em nossos 
programas.  

JEN: O setor público participa de alguma 
forma?
Renata: As empresas que implementam Pro-
gramas Nacionais de Reciclagem apresentam a 
iniciativa ao poder público como um dos recursos 
para atender a PNRS.

JEN: Quais ações são necessárias, mesmo que fora dos 
programas, para uma participação efetiva no cuidado 
ao meio‐ambiente?
Renata: O consumidor tem um poder enorme nas mãos. À 
medida em que percebe que, ao comprar um produto ou ser-

viço, está votando com o seu 
dinheiro para a manutenção 
de um determinado modelo de 
negócios, ele se coloca como 
protagonista nesta relação e 
não mais como um mero es-
pectador. Consumidores que 
já entenderam o seu papel 
passam a exigir produtos mais 
saudáveis, eco-friendly, bem 
como meios de produção mais 
alinhados aos seus valores 
pessoais. Ao não se sentirem 
atendidos, simplesmente mi-
gram para marcas que respon-
dem aos seus anseios. Então 
a minha dica primordial é que 
utilizem os canais disponíveis 
e comuniquem suas preferên-
cias, as mudanças acontecem 
mais rapidamente quando 
exercemos este direito e, 
nesse sentido, todos ganham, 
inclusive a indústria que terá 
a oportunidade de se adequar 
e reter consumidores. 

Outra dica importante é buscar aplicar os 5R’s em seus hábitos 
cotidianos: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar

JEN: Quais ações estão planejadas para os próximos 
meses/anos? 
Renata: Pretendemos ampliar o número de Programas voltados 
à Reciclagem. Além disso, a TerraCycle conta com outras inicia-
tivas de impacto socioambiental. Uma delas é o Loop que busca 
reinventar o futuro das embalagens para que possamos sair de 
um modelo linear de embalagens descartáveis e migrar para 
itens duráveis, com design inovador e que podem ser utilizados 
por dezenas de vezes. Modelo similar aos antigos cascos de be-
bidas envasadas, ou mesmo do leiteiro de décadas atrás, de uma 
maneira agradável e confortável para o consumidor. Para tanto, 
conta com a participação de empresas como Nestlé, Coca-Cola, 
Unilever, P&G, Danone, entre outras, além de redes varejistas.

O Loop foi lançado nos Estados Unidos e na França em 2019 
e já se encontra disponível em países como Inglaterra, Japão, 
Austrália e Canadá. A perspectiva é de que seja lançado no Brasil 
em 2023. Seguem algumas referências: 

JEN: Nos programas com envio via Correios, quantos 
quilos e quais materiais podem ser enviados?
Renata: Ao todo temos nove programas voltados ao consumidor 
direto B2C, cada um com suas especificações e peso mínimo 
requeridos que podem ser vonsultados no site  da empresa. 

JEN: Por que esse programa via Correio não é 
divulgado? 
Renata: A TerraCycle é um negócio social. Trabalhamos com 
comunicação orgânica e por meio das nossas redes sociais. Além 
disso, algumas marcas comunicam seus programas nas embala-
gens e em seus canais institucionais

JEN: O consumidor precisa levar os produtos até o 
ponto de descarte próximo da sua casa. Praticamente 
poucos sabem onde fica. Como informar? 
Renata: Qualquer consumidor poderá enviar gratuitamente os 
resíduos aceitos nos programas. Para tanto, basta se cadastrar 
no site da TerraCycle, se registrar nos programas que deseja par-
ticipar, imprimir a etiqueta de postagem pré-paga e em seguida 
levar sua(s) caixa(s) até a agência dos Correios mais próxima. 
O sistema dos Correios é o mais democrático que existe atual-
mente, pois permite que mesmo pessoas em locais mais remotos 
possam participar.

Além das agências dos Correios, alguns programas como 
o de esponjas e de instrumentos de escrita contam com 
pontos públicos de coleta (endereços disponíveis nas 
páginas desses programas), que permitem aos con-
sumidores identificar se existe algum local próximo 
para que possa descartar seus resíduos.

JEN: A ideia geral é muito boa, no 
entanto, não há divulgação. Por quê?
Renata: A TerraCycle é um negócio social. 
Trabalhamos com comunicação orgânica e 
por meio das nossas redes sociais. Além 
disso, algumas marcas comunicam seus 
programas nas embalagens e em seus 

canais institucionais

JEN: Já fizeram algum programa 
envolvendo estudantes do curso 
primário? Um campeonato entre 
escolas?
Renata: Sim, anualmente a TerraCycle promo-
ve concursos variados de coleta que incentivam 
escolas de todo o Brasil a enviar resíduos. 

Os vencedores recebem prêmios especiais e 
pontos bônus que poderão ser convertidos em doação 

para as próprias escolas, haja vista que são instituições sem fins 
lucrativos. Independentemente dos concursos, os programas 
oferecem incentivos financeiros perenes. Temos diversos casos 
de escolas que usam os recursos financeiros obtidos com a par-
ticipação nos programas para a compra de material esportivo, 
ingresso para teatros e excursões.

Renata Ross, gestora de Marketing e 
Relacionamento da empresa.
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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 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (13/06/1978), estado civil solteiro, profissão técnico eletrô-
nico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfredo dos Santos 
Neto e de Elisabete Vallin dos Santos. A pretendente: PRISCILA RODRIGUES SOARES, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/08/1983), 
estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Rodrigues Soares e de Maria Geny Pereira 
dos Santos Soares.

O pretendente: SIVALDO CERQUEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Lauro de Freitas - BA (Registrado em Tucano - BA), no dia (08/11/1986), estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de cozinha, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de José Benício da Silva e de Luzia Jesus Cerqueira. A pretendente: 
JOYCE DOMINGOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, no dia (31/03/1990), estado civil viúva, profissão operadora de 
caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Domingos 
dos Santos Filho e de Marina Aparecida Domingos dos Santos.

O pretendente: MARCELO PETRONILIO, de nacionalidade brasileira, nascida em Santo 
André - SP, no dia (19/05/1989), estado civil solteiro, profissão engenheiro, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Mauro Petronilio e de Tereza Quintino 
da Silva Petronilio. A pretendente: THAIS ALVES DE MELLO FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia (26/02/1991), estado civil 
solteira, profissão advogada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Carlos de Mello Freitas e de Dinah Maria Alves de Mello Freitas.

O pretendente: RENAN DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (13/06/2002), estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Erivaldo Alves 
Rodrigues e de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: BETANIA CRISTINA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/01/1996), 
estado civil solteira, profissão auxiliar de cabeleireiro, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Iran Justiniano da Silva e de Edileusa Borges da Silva.

O pretendente: DENIS MARTINS DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/03/1990), estado civil solteiro, profissão 
analista de suporte, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Martins de Lima e de Maria Martins de Oliveira Lima. A pretendente: THUANY 
BROSSI, de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (30/07/1989), 
estado civil solteira, profissão analista de faturamento, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paul o -SP, filha de Arnaldo Brossi e de Tânia Ribeiro Brossi.

O pretendente: DIÓGENES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Itaim Paulista - SP, no dia (20/02/1993), estado civil solteiro, profissão cozinheiro, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cipriano de Souza e de Neuzira 
Conceição de Souza. A pretendente: THAIS DE OLIVEIRA SILVINO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia (10/08/1995), estado civil solteira, 
profissão farmacêutica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Silvino da Silva Filho e de Sandra Oliveira Pesola Silvino.

O pretendente: KAWE ALVES TEIXEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/09/1997), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valtemir Teixeira da Silva 
e de Rosangela Alves Teixeira da Silva. A pretendente: ELISANGELA MELO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/03/1997), 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Josivaldo Romualdo da Silva e de Ana Maria Cordeiro de Melo.

O pretendente: MARCOS GEDIEL DAMASCENO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (29/02/1996), estado civil solteiro, pro-
fissão analista de suporte, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Marcos Damasceno Santos e de Elizangela Gomes dos Santos. A pretendente: 
TABATA LUANA ANTONIASSI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/04/1997), estado civil solteira, profissão contadora, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arismal Rebouças da 
Silva e de Rosangela Goyano Antoniassi. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de 
Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: DAVID HENRIQUE MARQUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Caruaru - PE, no dia (09/01/1991), estado civil solteiro, profissão administrador de 
empresas, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, filho de José Romu-
aldo Marques e de Josilene Barbosa da Conceição Marques. A pretendente: LAYANNE 
RODRIGUES SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Codó - MA, no dia 
(01/02/1992), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Edimilson da Costa Santos e de 
Lucilene Rodrigues Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 
município de Ferraz Vasconcelos, neste Estado, onde está sendo Habilitado o casamento.

O pretendente: FÁBIO MIGUEL DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Maria - SP, no dia (04/12/1972), estado civil solteiro, profissão consultor de 
negócios, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josefa dos 
Anjos Ferreira. A pretendente: SIMONE BARBOSA, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (17/12/1969), estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro 
Barbosa e de Maria Aparecida Antunes Barbosa.

O pretendente: CICERO XAVIER BISPO, de nacionalidade brasileira, nascido em Gara-
nhuns - PE (Registrado Distrito Iratama), no dia (14/10/1985), estado civil solteiro, profissão 
conferente, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juvenal 
Fabiano Bispo e de Ivonete Xavier Bispo. A pretendente: AILZA TORRES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/05/1994), 
estado civil solteira, profissão cabeleleira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ailton Demeciano da Silva e de Nubia Torres da Silva.

O pretendente: SAMUEL MADEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Paulo - SP (Registrado em Guarulhos - SP), no dia (27/01/1998), estado civil 
solteiro, profissão barbeiro, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Edivaldo 
Aparecido de Oliveira e de Carla Aparecida Madeira de Oliveira. A pretendente: ESTER 
ALVES GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia (17/04/2000), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eliseu Guimarães Santos e de Daniela Alves Guima-
rães. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço de Guarulhos, neste Estado, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ALAN MACIEL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Jardim América - SP, no dia (28/03/1989), estado civil solteiro, profissão operador 
de empilhadeira, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Maciel de Oliveira Neto e de Maria Aparecida da Conceição. A pretendente: PRISCILA 
BAPTISTA COSTA FRANÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia (18/07/1990), estado civil solteira, profissão auxiliar 
de tabelionato, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Elias 
França da Silva e de Jussara Baptista de Almeida Costa França da Silva.

O pretendente: ROBSON CARVALHO GAMA DUARTE, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (24/12/1980), estado civil viúvo, profissão 
serralheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Gama 
Duarte e de Aurea de Carvalho Gama Duarte. A pretendente: TATIANE BRITO ALVES, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (10/03/1983), 
estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Amaro Cirilo Alves e de Maria de Lourdes Rosa Brito Alves.

O pretendente: ALEX MOURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/06/1981), estado civil divorciado, profissão vendendor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Jacinto da Silva 
e de Sebastiana Moura da Silva. A pretendente: JONILDA ALVES NEVES, de naciona-
lidade brasileira, nascida em Livramento de Nossa Senhora - BA, no dia (27/09/1981), 
estado civil viúva, profissão vendendora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Juvencio Silva Neves e de Terezinha Alves Neves.

O pretendente: LUIZ ROBERTO WALDEMARIN, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Guarulhos - SP, no dia (18/02/1987), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente 
e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de José Roberto Waldemarin e de Maria Lucia de 
Souza Nunes Waldemarin. A pretendente: KEILLA CRISTINA GORRERI, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (01/11/1987), estado civil 
solteira, profissão arquiteta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Nilso Sergio Gorreri e de Tereza Berta Lucinda Gorreri. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço de Guarulhos, neste Estado, onde o pretendente é resi-
dente e domiciliado.

O pretendente: CLEITON ROBERTO AMANCIO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (19/09/1983), estado civil solteiro, profissão garçom, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Agostinho 
Amancio e de Maria de Fatima de Souza Amancio. A pretendente: JULIANA FERREIRA 
BAPTISTA, de naccionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(16/12/1986), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistri-
to, São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto Baptista e de Nanci Ferreira da Cruz Baptista.

O pretendente: LEANDRO MARQUES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido no dia (09/11/1986), estado civil solteiro, profissão 
pintor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gerson Marques 
da Cruz e de Silvana Soares da Silva Marques da Cruz. A pretendente: BIANCA RODRI-
GUES MANOEL, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (05/08/1994), estado civil solteira, profissão cozinheira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Antonio Manoel e de Simone Rodrigues Basilio.

O pretendente: ISIDORO KLEIN, nascido em Buenos Aires, Argentina, no dia (18/08/1940), 
profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Matias Klein e de Dora Izak de Klein. A pretendente: MARIA SELMA DE 
SOUZA, nascida em Canarana, BA, no dia (27/07/1972), profissão pedagoga, estado civil 
divorciada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Guilherme 
Pereira de Souza e de Maria de Lourdes de Souza.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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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Apesar de fundamen-
tais, esses direitos 
esbarram muitas vezes 

em condições socioeconômi-
cas que encurtam o trajeto 
de amadurecimento natural 
das crianças e apressam res-
ponsabilidades - o que gera 
experiências que se refletem 
em um futuro incerto e, por 
muitas vezes, traumático e 
limitador. 

Visto por organismos inter-
nacionais como referência no 
combate ao trabalho infantil, 
o Brasil tem um histórico 
considerável de campanhas 
e ações públicas de combate 
à exploração de crianças e 
adolescentes. Mas nem sem-
pre foi assim. Até a década 
de 90, o país era foco de 
exploração de suscetíveis na 
América Latina e apresentava 
indicadores alarmantes para 
faixas etárias abaixo de 16 
anos. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) é 
um dos responsáveis pela 
mudança nos indicadores 
brasileiros. 

O ano de 2021, em especial, 
faz parte de uma campanha 
internacional pela extinção 
de atividades exploratórias de 
crianças, e foi eleito pela ONU 
como “Ano Internacional para 
a Eliminação do Trabalho 
Infantil”. Outras iniciativas 
semelhantes acontecem, 
como o Dia Mundial contra 
o Trabalho Infantil, celebrado 
no último dia 12. 

Brasil tem bons indicadores, mas 
ainda é foco de exploração infantil

Brincar, estudar, ter direito à saúde e à dignidade são direitos constitucionais garantidos às crianças 
brasileiras

e Direitos Fundamentais no 
Trabalho, do Escritório da 
OIT no Brasil.

Para a Unicef, embora não 
existam estudos nacionais 
consolidados sobre o impacto 
da pandemia da Covid-19 nas 
praticas de trabalho infantil, 
relatos de conselheiros tu-
telares, fiscais do trabalho, 
profissionais dos centros de 
referências da assistência 
social e colaboradores em 
geral denotam a percepção 
empírica de que houve im-
pacto negativo da pandemia 
sobre os direitos das crianças.

“Dados coletados pelo 
Unicef em São Paulo apon-
tam para o agravamento da 
situação de trabalho infantil 
durante a pandemia em pelo 
menos duas das consideradas 
piores formas de trabalho 
infantil: o trabalho urbano no 
mercado informal e o traba-
lho doméstico. A pandemia 
parece ter afetado, ainda, 
formas de exploração sexual e 
a participação de menores no 
tráfico de drogas”, relata Be-
nedito Rodrigues Dos Santos. 

No conjunto dos domicílios 
em que mora pelo menos uma 
criança ou um adolescente, a 
incidência do trabalho infantil 
era de 17,5 por 1.000 antes 
da pandemia, e passou a ser 
21,2 por 1.000 depois da pan-
demia, o que representa um 
aumento de 21%. Os dados 
da pesquisa são referentes à 
cidade de São Paulo (ABr).

“Desde 1990 o Brasil vem 
se destacando no cenário 
nacional pelas boas práticas 
de erradicação do trabalho 
infantil com a Convenção 
da ONU sobre os Direitos 
da Criança e do ECA. A 
intolerância a essa violação 
de direitos gerou que de um 
lado ajudassem as famílias 
para que suas crianças não 
necessitassem adotar essas 
estratégias de sobrevivência”, 
disse Benedito Rodrigues Dos 
Santos, consultor do Unicef 
para a Proteção à Criança e ao 
Adolescente. O Brasil conta 
com 1,8 milhão de crianças 
e adolescentes com idades 
entre 5 e 17 anos em situação 
de trabalho infantil. 

Destes, 45,9% - cerca de 
706 mil - enfrentam ocupa-
ções consideradas altamente 
nocivas para o desenvolvi-
mento. Para tentar reverter o 
quadro, foi lançada campanha 

“Precisamos agir agora para 
acabar com o trabalho infan-
til!”, que promove ações de 
conscientização e visibilida-
de sobre o tema em redes 
sociais. Segundo estimativa,  
o aumento de desigualdades 
sociais pode resultar em mais 
300 mil crianças e adolescen-
tes em situação de trabalho 
infantil. Atualmente, América 
Latina e Caribe somam 10,5 
milhões nessa condição. 

“Mais do que nunca, crian-
ças e adolescentes devem 
ser colocados no centro das 
prioridades de ação, nas agen-
das políticas de reativação 
da economia e de atenção à 
população durante a crise, 
sempre por meio do diálogo 
social e com um enfoque de 
saúde em todas as políticas 
e ativa participação da so-
ciedade civil”, afirmou Maria 
Cláudia Falcão, Coordenado-
ra do Programa de Princípios 

Pandemia agravou a vulnerabilidade de crianças 
e adolescentes no país.
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Novos brasileiros 
bilionários: 

entendimento de 
um novo contexto 

de segurança

A realização 
de conquistas 
profissionais é 
intrínseca do ser 
humano e, portanto, 
nós a buscamos com 
bastante intensidade

E tornamos um legado 
que tem papel de 
destaque na socie-

dade e serve como base 
para uma estrutura fami-
liar. Alguns conquistam 
e constroem um enorme 
patrimônio pessoal e se 
tornam destaque no merca-
do empresarial, adquirindo 
notoriedade frente a inves-
timentos em suas soluções. 

Anualmente é divulgado 
pela Revista Forbes a lista 
de pessoas classificadas em 
posições de acordo com um 
levantamento baseado no 
patrimônio líquido de cada 
um deles, apresentando 
um ranking sob o olhar 
nacional e internacional 
como comparativo. A ex-
posição dessas pessoas, 
não obstante, pode ter 
perspectivas diferentes do 
ponto de vista de riscos em 
segurança e que devem ser 
consideradas em virtude da 
violência sistêmica alojada 
no país. 

Atualmente existem inú-
meros crimes direcionados 
a pessoas e patrimônio 
com o objetivo principal 
de ganhos financeiros. To-
dos os dias surgem novas 
abordagens de crimes e 
em formatos cada vez mais 
elaborados, que utilizam 
estratégias ousadas em 
detrimento às proteções 
implantadas contra eles. 

Com uma crise sanitária 
de escala mundial e soma-
da a um ambiente político 
e econômico instável, é 
perceptível uma onda de 
violência atingir a maioria 
dos brasileiros num dos 
momentos mais delicados 
e conturbados sem prece-
dentes no país. O Brasil, 
infelizmente, aparece nos 
índices dos países mais 
violentos do mundo. 

Segundo estudo indepen-
dente realizado pela ONU, 
as mortes no Brasil atin-
giram 31,1 pessoas a cada 
100 mil habitantes. A taxa 
coloca o país como um dos 
mais violentos do mundo, 
figurando em oitavo lugar. 
No mundo, taxa média é de 
6,4 homicídios para cada 
100 mil pessoas, um quinto 
dos números brasileiros. 

Neste cenário, onde estão 
presentes tantas dificul-
dades regionais, políticas 
e macroeconômicas, fica 
evidente que uma expo-
sição abrupta em mídias 
pode trazer à tona alguns 

pontos de reflexão sobre o 
estilo e modo de vida ine-
rente aos cuidados e riscos 
em segurança pessoal e 
familiar e estes são exata-
mente alguns dos exemplos 
citados na última lista de 
bilionários. 

O comportamento de 
uma pessoa que tem maior 
notoriedade na sociedade 
em detrimento à sua con-
dição socioeconômica deve 
ter sérias orientações e, 
muitas vezes, treinamentos 
direcionados para se pre-
venir de atos criminosos, 
principalmente caso esta 
eventualidade venha a 
ocorrer. É justamente nes-
te momento de situações 
consideradas emergenciais 
que se dá a importância de 
um bom preparo para saber 
como ter a atitude correta. 

É necessário ter uma 
consciência preventiva 
para que os prejuízos se-
jam apenas materiais. Sem 
sombra de dúvida existem 
várias recomendações bá-
sicas inerentes ao cenário 
em que um grupo social 
está inserido, tais como um 
bom veículo blindado e a 
utilização de recursos tec-
nológicos alinhados a trei-
namentos e procedimentos 
bem definidos, tornando-se 
importantes barreiras de 
segurança física contra a 
violência urbana instalada 
no país. 

Para alguns casos es-
pecíficos, é necessária a 
implantação de segurança 
pessoal que suporte a maio-
ria dos cenários aos quais 
estão expostos. Estes im-
portantes recursos, desde 
que bem treinados, formam 
círculo de proteção contra 
criminosos. 

Mas, acima de tudo, deve 
haver a conscientização das 
pessoas em relação à dinâ-
mica dos crimes relevantes 
na sociedade atual, princi-
palmente quando falamos 
da violência urbana, que 
não tem gênero, distinção 
de regionalidade, classe so-
cial e muitas vezes nenhum 
planejamento prévio. 

Estes são eventos os 
quais chamamos de "janela 
da oportunidade", que cha-
mam a atenção em virtude 
do risco à vida quando a 
vítima não está preparada. 
Os treinamentos ou a cons-
cientização sobre o tema, 
por mínimo que seja, pode 
dar as ferramentas neces-
sárias para evitar entrar 
numa situação de perigo e, 
caso não haja alternativa, 
conseguir sair dela sem 
colocar sua vida em risco. 

(*) - É gerente de segurança 
pessoal e condominial na ICTS 

Security, empresa de que atua com 
gerenciamento de operações em 

segurança (www.ictssecurity.com.br). 

Ricardo Gonçalves (*)

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