
Como a inovação e 
a natureza podem 
caminhar juntas?

É fato que o ser 
humano está 
destruindo o meio 
ambiente

Recentemente o do-
cumentário Seas-
piracy, disponível 

na Netflix, abordou como 
a gente vem extinguindo 
populações de diversas 
espécies de peixes como 
os tubarões, e mostrou que 
se a gente continuar nesse 
ritmo, vamos acabar com 
a nossa própria espécie. 
Pensando nesse cenário, eu 
acredito que a inovação é a 
chave para se conscientizar 
de que somos natureza e 
que a gente precisa usar 
os recursos que a natureza 
nos fornece de forma inteli-
gente para manutenção da 
nossa espécie no planeta de 
uma forma saudável. 

Eu não acredito que a 
gente consegue salvar o 
meio ambiente em sua 
totalidade, mas, acho que 
a gente tem que inovar 
para viver em harmonia 
com ele. Hoje vivemos um 
ciclo de comprar produtos 
nocivos para nossa saúde 
e depois ter que recorrer 
a remédios e à indústria 
farmacêutica. A inovação 
junto com a informação são 
a chave para ressignificar os 
produtos que consumimos 
e promover mais saúde 
para os seres humanos e 
para o planeta. 

Para essa mudança a 
natureza deve ser, mais 
do que nunca, uma fonte 
de inspiração. Todas as 
indústrias seguem essa 
lógica desde o início da 
humanidade. A indústria 
farmacêutica, baseada na 
biomimética, por exemplo, 
tem remédios que têm prin-
cípios ativos que vem de 
plantas. Da mesma forma, 
o ser humano se inspira na 
natureza, entende como 
ela funciona e aprimora os 
recursos. O que nós preci-
samos agora é aprimorar 
cotidianamente o que a 
natureza nos ensina a fim 
de gerar mais saúde, não 
apenas lucro. 

Um conceito que tem 
sido muito conversado 
dentro dessa temática é a 
economia circular. A lógica 
dessa ideia também vem 
da natureza, que funciona 
em ciclos. Tudo na natu-
reza tem um propósito de 
existir. Cada planta tem 
um princípio ativo, uma 
necessidade e uma função, 
ao mesmo tempo que tem 

um ciclo de vida que se auto 
recicla. Nós conseguimos 
ter produtos que respeitam 
esse ciclo da natureza no 
nosso dia a dia. 

Um exemplo de ciclo 
biológico que não deixa 
resíduo algum é a bucha 
vegetal. Essa é uma planta 
que vem de uma trepadeira, 
da mesma família do pepino 
e da abobrinha. Quando 
seca, a bucha tem várias 
funções; e seu uso pode 
ser na limpeza da louça, do 
nosso corpo, ou até mesmo 
para fins menos difundidos, 
como isolamento acústico. 
Quando deixamos de usar 
a bucha porque ela já está 
gasta, ela volta para o solo 
como nutriente para a 
terra. 

Quando não podemos ter 
produtos vindos do ciclo 
biológico, podemos aplicar 
sustentabilidade no ciclo 
técnico, com materiais que 
já existem no meio ambien-
te. As redes de pesca, por 
exemplo, são um material 
ultra resistente, derivado 
do petróleo. No processo de 
fabricação, as redes passam 
por processos industriais 
cheio de agentes químicos 
para resistir a pesos signifi-
cativos na pesca industrial. 

Porém, quando as redes 
rasgam, os pescadores não 
são incentivados a recolher 
o material e a fazer o des-
carte correto. O que acaba 
fazendo com que várias 
dessas redes vão parar no 
fundo do mar. Sabe em 
média quantas toneladas 
desse material vão parar 
nos oceanos? 640 mil to-
neladas a cada ano. 

Nós transformamos esse 
resíduo em esfregões eco-
lógicos que substituem es-
covas plásticas, e também 
em saquinhos que subs-
tituem os sacos plásticos 
convencionais na compra 
de legumes e verduras. Ou-
tras empresas transformam 
esses mesmos resíduos do 
fundo do mar em calçados. 

Esse olhar circular deve 
sempre avaliar o ciclo de 
vida dos produtos e pensar 
como podemos reduzir 
os resíduos gerados dia-
riamente no mundo. Eu 
espero que cada dia mais 
os líderes das empresas 
despertem esse olhar, 
afinal a natureza não vai 
conseguir esperar a nossa 
mudança no ritmo que 
seguimos hoje. 
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0030100-31. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Patrícia Martins Conceição, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gerlandes Alves Barbosa-ME, CNPJ/MF Nº 10.315.106/0001-38 e 
Gheison Moura Souza, CPF/ME Nº 029.066.526-44, que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por Adidas AG E/O, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 174.416,92 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Nada Mais. 11/05/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias - Proc. 0633588-48.1997.8.26.0100. A Drª. Priscilla Bittar Neves 
Netto, Juíza de Direito da 36ª VC do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Faz Saber ao Espólio 
de Jose Martins Filho, representado por sua cônjuge e inventariante, Vera Neuza Alves Martins 
CPF/ME Nº 130.721.118-63, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este 
Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação Monitória que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 09 da quadra CN do 
loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VI, registrado sob a matrícula Nº 41.292 do Cartório de 
Registro e anexos da Comarca de Avaré/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
Vera Neuza Alves Martins, CPF Nº 130.721.118-63".O(A)(s)depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conse qüên cias 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia (artigo 
257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/01/2021.  

 
Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013753-83. 2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gian Battista Fantini, CPF 100.850.506-44, que que nos autos de 
Cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida 
a sua Intimação por edital, para que efetue o pagamento do valor de R$ 37.732,97, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários, ambos de 10 % (art.523, §1º, CPC) 
sobre o valor do débito, e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 e parágrafos, do CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art. 525 
CPC), a fluir após os 20 dias supra. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001047-53.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jandira Fátima da Silva, CPF Nº 049.633.458-11, 
que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 44.304,79, 
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP,10/05/2021. 
 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1002365-12.2019.8.26.0562.   O Dr. Rodrigo Garcia 
Martinez, Juiz de Direito da  12ºVC do Foro da Comarca de Santos – S/P. Faz Saber a Jose Afonso 
dos Santos, brasileiro, casado, aposentado, RG Nº 04807514 , CPF Nº 156.287.608-20, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
4.494,79, referente  às  da taxa de conservação e melhoramentos do lote 11, da Quadra IB, do 
Loteamento Ninho Verde – Gleba II – (atualmente denominado Ninho Verde Ii Eco Residence).   
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Santos, 16 de Janeiro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1000183-22.2019 8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Cotia, Estado de SP, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) Ronny Batista Amarante, RG 30.777.309-7, CPF 344.496.848-50, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, para cobrança no valor de R$ 7.212,77, referente a taxa de conservação do lote 04, da Quadra 
AV, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba V. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, ocasião em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 13 de maio de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012581-66. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a).José Carlos de França Carvalho 
Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dalva Ferrari, CPF Nº 952.531.308-53 que lhes foi proposta 
ação procedimento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 3.084,27 referente à prestação de serviços médico-hospitalares... 
Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007062-69.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Andrea Cristina de Souza CPF Nº 101.863.548-35 e RG Nº 205441294, 
que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 9.254,67 que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 02 de junho de 2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006929-28.2019.8.26.0020 A MM. Juíza de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dra. Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Renata de Cássia Gomes, CPF Nº 
333.016.878-14 e RG Nº 44.245.637-2, que União Social Camiliana, ajuizou ação de Cumprimento 
de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 23.744,56, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 05/05/2021. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0005238-08. 2021.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando de Oliveira, Brasileiro, CPF 299.861.698-44, com 
endereço à Rua Professora Eny Apparecida Garcia Chagas, 165, Parque Vitoria Regia, CEP 18078-
396, Sorocaba - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 20.862,13, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Ata das 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 28/04/2021 - Data, Hora e Local:- 28/04/2021, às 
09:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital.- Convocação:- edital publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 27, 30 e 31/03/2021.- Presença:- acionistas 
representando mais de 2/3 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 artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.- Deliberações:- os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, deliberaram: -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 08/04/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam 
à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 27, 30 e 31/03/2021;- 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.) 
aprovar a proposta da diretoria para destinar o lucro líquido obtido no exercício findo em 31.12.2020 da seguinte maneira: 
(i) destinar a parcela de R$ 1.008.007,25 à conta Reserva Legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii) o valor de R$ 
10.000.000,00 para aumento de capital social; e (iii) o saldo remanescente no valor de R$ 9.491.294,82 à conta da Reserva 
de Lucros. -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 
desimpedimento. 3.) aprovar o aumento do capital social da Companhia de R$ 49.049.129,00 para R$ 59.049.129,00, 
com aumento de R$10.000.000,00, sem a emissão de novas ações, a ser totalmente integralizado mediante a capitalização 
de parte dos lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2020, com a consequente alteração do “caput” do artigo 5º 
do Estatuto social, passando referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social é de 
R$59.049.129,00 (cinquenta e nove milhões, quarenta e nove mil, cento e vinte e nove reais), integralizado 
e representado por 3.604.095.382 (três bilhões seiscentos e quatro milhões, noventa e cinco mil e trezentas 
e oitenta e duas) ações ordinárias ou comuns, sem valor nominal.” 4.) 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 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 Presi-
dente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária.- São Paulo, 28 de abril de 2021. (aa.) 
Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e An-
tonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações 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; Jiva Participações e 
Empreendimentos 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; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da 
original. São Paulo, 28 de abril de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa - Antonio Carlos de Sant’Anna 
- Secretário. JUCESP 253.388/21-1 em 28/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 002/2021; Objeto: execução da 
Creche Jardim Paraíso II, com parte dos recursos provenientes do Convênio 0544/2014/FDE 
- Abertura: 23/06/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento de Licitações e Compras, Praça 
Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará disponível na 
página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail 
licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

Pado Cobranças S.A.
CNPJ/MF n° 09.252.451/0001-90 - NIRE: 35.300.348.494

Ata de Assembléia Geral Ordinária Realizada em 10/05/2021.
Data/Hora e Local: Aos 10/05/2021, às 10hs, na sede da sociedade, em SP/SP, na Rua Dr. Gui-
lherme Bannitz, 126, 2º andar, conjunto 21, CV 155, Itaim Bibi, CEP 04.532-060. Mesa: Andréa Nora 
Felicitas Gardemann, Presidente e José de Souza Júnior, Secretário. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Ordem do Dia e Deliberações: (i) aprovação das contas dos administrado-
res; e (ii) examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referente ao 
exercício encerrado em 31/12/2020, publicadas no Diário Oficial do Estado de no jornal Empresas 
e Negócios na edição de 07/05/2021. Declaração: Os acionistas declaram, neste ato, que recebe-
ram cópia do relatório das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Socie-
dade 30 dias antes da realização da presente Assembleia Geral. Encerramento: Nada mais. SP, 
10/05/2021. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente e José de Souza Júnior - Secretário. 
Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, Comercial e Importadora, representada por Andréa Nora Felici-
tas Gardemann. JUCESP n° 253.817/21-3 em 28/05/21, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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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

De acordo com a em-
presa especializada 
em análise de dados 

envolvendo a rede Block-
chain, CipherTrace, apenas 
0,34% das transações com 
criptoativos foram resultado 
de ação criminosa, no ano 
passado. 

É menos de 1% de movi-
mentações suspeitas regis-
tradas em grandes bancos 
mundiais, de acordo com o 
Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos.

A tecnologia usada na 
elaboração do Blockchain 
vem sendo analisada para 
uso em outras atividades 
virtuais que necessitem 
grande segurança de dados. 
Utilizada pela primeira vez 
em 2008, o Blockchain visava 
a proteção de transações na 
rede de Bitcoin. 

A tradução do nome, 
“cadeia de blocos”, dá uma 
ideia de sua funcionalida-
de: blocos de informações 
são criptografadas e in-
seridas no bloco anterior, 
formando uma cadeia de 

A tecnologia usada garante segurança de dados.

Contratos com Blockchain são 
o futuro das transações virtuais
Se antes eram vistas como motivo de preocupação, as transações financeiras digitais estão cada vez mais 
seguras. Tecnologias avançadas de criptografia mantém sigilo e bloqueio de informações, diminuindo o 
risco de fraude

i-c
om

.it
/re

pr
od

uç
ão blockchain para contratos 

inteligentes. “É a falta de 
brechas de segurança que 
atrai a atenção de outros 
ramos para o formato. 

Diversas fintechs já utili-
zam blockchain, e a plata-
forma também vem sendo 
analisada para uso em vali-
dações de usuários, registros 
acadêmicos e execução de 
pagamentos em empresas, 
entre outros”, detalha Silva. 
Com uma função ampla, o 
sistema pode ser aplicado 
em controle transparente e 
seguro de armazenagem de 
dados, seja para transferên-
cias, acessos, contratos, lo-
gins, seguradoras e startups, 
atendendo uma infinidade 
de diferentes necessidades. 

“Ao permitir acompanhar 
e visualizar dados sem 
conseguir modificá-los, o 
blockchain alinha atributos 
fundamentais como cre-
dibilidade, transparência, 
rapidez e segurança para 
transações digitais”, com-
pleta o especialista. - Fonte: 
(www.pmaisg.com.br).

ligações que não podem 
ser alteradas depois de 
processadas. 

Assim, a segurança é au-
mentada, uma vez que não 
se pode modificar dados 
publicados na rede. 

“O primeiro bloco, chama-
do Gênesis, é preenchido 
com as informações (os 
tokens), e depois é distri-
buído com cópia para outros 
blocos. Cada novo dado é 
agregado a um novo bloco 
e ligado, primeiramente ao 
Gênesis, e seguindo uma 
sequência de blocos. Os 

dados ficam, então, descen-
tralizados e interligados”, 
explica o empreendedor e 
especialista em criptoati-
vos Francisley Valdevino 
da Silva, CEO da empresa 
Intergalaxy SA, uma das 
grandes referências do 
mercado nacional. 

Alguns comparam o blo-
ckchain a um “livro-razão”, 
que não pode ser modificado, 
tornando-se muito confiável. 
Em 2015, o jornal inglês The 
Economist lançou um artigo 
no qual discorre sobre a 
confiabilidade do sistema em 
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