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De acordo com a "Pesquisa Global de Excelência da Experiência do 
Consumidor 2020" (Global Customer Experience Excellence Research 
2020, em inglês), quase todos (98%) os entrevistados disseram que 
estão preocupados com seus dados pessoais e com o que acontece 
com eles; a ampla maioria (90%) deles está disposta a pagar mais por 
varejistas éticos.  

Consumidor preocupado com dados pessoais paga 
mais por varejista ético

De acordo com o relatório "2021 Global Fintech Rankings", da Findexable/
Mambu, o Brasil se tornou um dos grandes ecossistemas de fintechs e, atu-
almente, ocupa a primeira posição na América Latina.  Com a expertise da 
Mobile2you no desenvolvimento de mais de 50 bancos digitais nos últimos 
três anos, Letícia Moschioni, diretora de produto da empresa, destaca as 
quatro principais vantagens para as empresas que investem na construção 
do próprio banco digital ao invés de usar bancos tradicionais para as suas 
operações em um cenário no qual novas tecnologias financeiras devem 
tornar a indústria de pagamentos ainda mais competitiva e inovadora.  

Quatro vantagens para empresas que investem no 
próprio banco digital

O avanço de novas tecnologias sobre o cenário empresarial do país 
trouxe perspectivas inovadoras quanto à utilização dos dados. Com isso, 
conceitos de Analytics e Business Intelligence (BI) têm ganhado força 
entre os gestores, oferecendo uma abordagem fundamentalmente analítica 
sobre informações disponibilizadas. O resultado é uma cultura orientada 
à inteligência estratégica, capaz de estabelecer parâmetros técnicos para 
que os profissionais tomem decisões mais assertivas e seguras. É de co-
nhecimento geral que praticamente todas as organizações lidam com um 
fluxo informacional, independente do segmento em que se atua.  

A relação entre a construção civil e o Analytics

Axynia/CANVAS

Negócios em Pauta

Café espresso profissional em casa
A empresa italiana illycaffè lançou uma nova máquina voltada àque-

les que não abrem mão de tomar um bom espresso sem sair de casa. 
Fabricada na Itália, a Iperespresso Y3.3 foi desenhada pelo arquiteto 
e designer Piero Lissoni e apresenta formas compactas e elegantes 
que permitem sua integração a qualquer tipo de ambiente. O sistema 
Iperespresso da máquina garante as características que definem um 
bom café espresso profissional, como uma crema densa e duradoura. 
Essa espécie de "espuma" é formada pela emulsão de microbolhas de 
ar e óleos que, além de distinguir o espresso de outros tipos de café, 
funciona como uma "tampa" que mantém os aromas e a temperatura 
da bebida até que ela seja consumida. Além disso, a máquina também 
pode ser usada para preparação do café coado tradicional por meio de 
cápsulas filtro próprias para este fim (ANSA).    Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: Divulgação/Ansa

News@TI

Senac São Paulo realiza a 2ª edição  
do Experimente o Senac

@Entre os dias 26/7 e 6/8 acontece a segunda edição do 
Experimente o Senac, evento que permitirá conhecer o 

Senac São Paulo por meio de uma experimentação de aulas 
práticas de cursos técnicos, de forma gratuita e online, via 
plataforma Microsoft Teams. As inscrições podem ser feitas 
em https://www.sp.senac.br/experimente. Nesta edição, serão 
24 atividades em diferentes áreas, como gastronomia e alimen-
tação; turismo e hospitalidade; bem-estar, beleza e estética; 
comunicação; gestão e negócios, e entre outras. Na ocasião, 
o participante vai se inteirar a respeito do curso técnico de 
interesse, de forma que consiga decidir melhor qual caminho 
seguir para ter uma profissional de sucesso. Após a atividade, 
os participantes receberão um certificado.    Leia a coluna 
completa na página 2

AI/Senac São Paulo

MUDANÇAS RÁPIDAS

A recuperação de crédito é um 
trabalho complexo porque envolve 
a busca da empresa por receber 
o que lhe é devido, de um lado, 
mas também por preservar a 
relação com o credor, de outro. Por 
isso, é muito importante ter uma 
abordagem direta e assertiva.

A recuperação de crédito é uma das tarefas 
mais difíceis de uma empresa, especial-

mente nos tempos que estamos vivendo. 
Dados (alguns falando sobre aumento de 
inadimplência) mostram que as empresas 
vão precisar se reinventar para obter bons 
índices de retorno no trabalho de cobrança. 
Mas o que é preciso levar em consideração 
para obter esse bom desempenho?

Vamos aos fatos: as equipes operacionais 
seguem KPIs de performance para medir sua 
produtividade, como por exemplo: Tempo 
Médio de Atendimento (TMA), Chamados por 
Operador, Tempo de Silêncio etc. Levando 
em consideração o desgaste das chamadas de 
cobrança, bem como as diferentes restrições 
regulatórias a serem observadas, seria seguro 
dizer que as cobranças de dívidas podem 
ser um verdadeiro ambiente de teste de call 
center, sejam eles internos ou terceirizados.

Há alguns anos o registro de chamadas 
tem sido usado para fins de conformidade, 
monitoramento de qualidade e desempenho. 
A chegada da tecnologia de speech analytics 
(análise de dados de voz), porém, elevou o 
nível de produtividade da área de cobranças 
a um novo patamar e trouxe uma série de 
benefícios, até mesmo para os ambientes de 
call center mais exigentes.

As ferramentas de speech analytics são 
capazes de extrair informações estratégicas 
relevantes para traçar o perfil do cliente 
em dívida e acompanhar a performance da 
equipe de cobrança. A análise de fala a partir 
das interações entre devedores e agentes 
permite identificar o comportamento do 
cliente e sinalizar as mudanças necessárias 

Ferramentas de speech analytics 
ajudam a cobrança a recuperar créditos
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na abordagem e no discurso para aumentar 
as chances de recuperação de crédito.

No topo da lista dos desafios para a cobrança 
está a garantia de que os agentes não violem 
as diretrizes definidas pelo código de con-
duta do cliente e pelos órgãos reguladores. 
O descumprimento dessas diretrizes pode 
acarretar multas e perda de negócios, afetan-
do diretamente o resultado financeiro. Por 
meio de palavras-chave ou frases específicas, 
a análise de fala pode atuar como mecanismo 
preventivo, detectando problemas entre 
milhares de chamadas. 

Ela permite aos supervisores isolar as cha-
madas que possam ser de risco potencial e 
tomar as medidas corretivas necessárias antes 
que elas se repitam. 

Não é mais possível trabalhar com as tra-
dicionais amostragens de chamadas para 
analisar as interações. Elas não refletem a 
realidade da comunicação devedor-agente. 
O monitoramento dos áudios utilizando 
ferramentas de analytics, permite um ma-
peamento mais assertivo da qualidade dos 
atendimentos. 

No caso de inconsistência, os coordenadores 
podem detectar em tempo real a ocorrência, 
analisar e devolver um feedback para esse 
interlocutor individualmente - há soluções 
que produzem treinamentos personalizados, 

inclusive, por meio de um mix de tecnologias 
como inteligência artificial. Com o tempo, 
a aplicação de treinamentos mais focados 
refletirá em maior retorno de crédito com 
menos chamadas, além de reduzir as taxas 
de atritos dos agentes.

Outro benefício importante do speech 
analytics é a redução de ineficiências. A 
análise de fala avalia 100% das chamadas, 
economizando tempo de gerenciamento e 
destacando rapidamente as chamadas longas 
e as conversas que as impulsionam, por exem-
plo. Isso ajuda as organizações a melhorar 
fluxos de trabalho e scripts, maximizando a 
hora trabalhada do agente.

A tecnologia de análise de fala pode expor 
outras questões relevantes, como a deficiên-
cia de um serviço na filial ou loja física, ou 
ainda a preferência por produtos e ofertas 
da concorrência. Em última análise, as ferra-
mentas de speech analytics podem ser usadas 
para competir por melhores portfólios e para 
manter o mais alto potencial da sua equipe. 

E, é importante ressaltar, estão cada vez 
mais acessíveis a operações menores. Quem 
sair na frente no uso dessas tecnologias para 
aprimorar o desempenho logo colherá os 
frutos da diferenciação e resultados.

(Fonte: Eduardo Ribeiro é sócio e Business 
Development da Evollo).

Circuito Virtual Agro
O Banco do Brasil celebra os 

resultados obtidos em ambiente 
virtual após um ano de operação 
da plataforma Broto, com mais de 
3 mil orçamentos e R$ 700 milhões 
em negócios concretizados junto 
aos produtores rurais no âmbito do 
Circuito Virtual. Lançado em julho 
de 2020, o ecossistema digital Broto 
disponibiliza um hub de negócios e 
soluções voltadas para o agronegócio, 
já tendo contabilizado mais de 200 
mil acessos.
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OpiniãO
Como a inovação muda 
a relação de poder no 
mercado de crédito

A transformação 
digital trouxe 
grandes desafios 
para as instituições 
financeiras, que 
estão passando por 
um momento de 
reinvenção estrutural 
e de modelo de 
negócios. 

Enquanto as empre-
sas investem cada vez 
mais no sistema open 

banking, para desverticalizar 
o processo bancário e demo-
cratizar o acesso ao crédito, 
muitos clientes ainda mos-
tram resistência a esse novo 
formato. Segundo um estudo 
realizado pela Opinion Box, a 
pedido do Paypal, com donos 
ou decisores de empresas, mais 
de 70% dos entrevistados afir-
mam confiar mais nos bancos 
tradicionais na hora de buscar 
crédito, apesar de apontarem 
essa opção como a mais difícil 
de obter um financiamento.

Como o poder sempre es-
teve nas mãos dos bancos, os 
usuários ainda estranham o 
empoderamento conquistado 
com a inovação no mercado 
financeiro, que acontece por 
meio da tecnologia e de um 
processo de inversão de flu-
xo: em vez de as instituições 
financeiras determinarem as 
variáveis que envolvem as 
operações de crédito, agora 
é o cliente que está no centro 
da tomada de decisão, graças 
às ferramentas oferecidas por 
fintechs.

Mesmo com essa virada de 
chave que vem acontecendo 
no mercado financeiro, ainda 
existe bastante preconceito 
por parte dos empresários 
brasileiros, em especial a visão 
de que o tomador de crédito é 
uma empresa ou pessoa que 
está endividada. Na verdade, 
é muito comum, em uma 
economia forte, as empresas 
necessitarem de capital de 
giro, uma vez que o crédito, em 
sua essência, significa fomento 
ao crescimento. 

Então, toda empresa que está 
em desenvolvimento deveria 
usá-lo, sem constrangimento 
ou medo de ser estigmatizada. 
Um maiores desafios das fin-
techs é a mudança de mindset 
do empresário, fazer com que 
ele entenda as novas regras do 
jogo. Ou seja, o obstáculo prin-
cipal é o modelo antigo versus 
o modelo novo.  O empresário 
brasileiro está tão acostumado 
à relação baseada no “medo” do 
banco que ele tem um vínculo 
quase pessoal, que beira a de-
pendência emocional, com o 
seu gerente de conta.

Prova disso é o hábito de 
algumas pessoas de enviar 
presentes em diferentes oca-
siões apenas para agradar o 
profissional que supostamente 
detém todo o poder sobre 
as operações de crédito. Na 
verdade, quem deveria en-
viar mimos é o gerente, não 
o cliente. O usuário está tão 
acostumado a permitir que o 
banco mande, que apesar de 
estarem disponíveis bilhões 

de reais em um marketplace 
de crédito, por exemplo a 
preferência de muitos ainda 
é por continuar falando com 
o gerente.

O empresário precisa enten-
der de uma vez por todas que o 
open banking, tão disseminado 
pelo Banco Central, busca 
trazer novos entrantes e novas 
formas de fazer negócios, com 
base em tecnologia. Agora, a 
ordem de poder inverteu: o 
cliente sinaliza qual é a sua de-
manda, e o financiador avalia, 
de acordo com as suas regras 
de política de crédito, se vai 
conseguir atendê-las ou não. A 
solicitação hoje pode ser feita 
por meio de uma plataforma 
online, que faz uma busca 
completa, a custo zero, em 
todo o ecossistema financeiro.

Essa cultura de crédito veio 
para facilitar o mundo finan-
ceiro, que é cheio de termos, 
siglas e regras, e desmistificar 
toda a dinâmica que envolve 
operações de crédito. Duran-
te muitos anos, o mercado 
financeiro vendeu dificuldade 
para colher facilidade. Agora, 
o jogo se inverteu. As fintechs 
vendem facilidade para vender 
mais barato, mais rápido e fazer 
mais volume. Afinal, se não 
fizerem isso, o cliente continu-
ará com o sistema tradicional.

Existe um esforço do mundo 
inteiro para desverticalizar 
as relações e torná-las peer-
-to-peer, ou ponta a ponta, 
eliminando o intermediário 
e deixando a operação mais 
acessível. O foco principal é 
fazer um capitalismo coopera-
tivo, que é quando as pessoas 
gastam menos energia e coo-
peram mais, democratizar o 
acesso ao crédito, desenvolver 
nossa economia com volume 
transacional de negócio e, por 
consequência nos tornarmos 
uma nação mais forte.

É preciso transformar esse 
mercado para que o Brasil seja 
uma nação diferente amanhã. 
Caso contrário, vamos ficar 
falando de novo de política, 
de esquerda, de direita e de 
centro, e nada vai mudar. Claro 
que a mudança só acontece 
por meio de uma economia 
forte, porque ninguém faz nada 
sem dinheiro em um estado 
capitalista.

A democratização do acesso 
ao crédito é um processo abran-
gente, uma vez que garante 
uma estrutura econômica mais 
sólida e traz um maior volume 
de operações. A partir daí, 
podemos falar de uma trans-
formação mais profunda da so-
ciedade, que inclui diversidade, 
aceitação e empatia.

A mola mestra do mundo 
capitalista é o recurso finan-
ceiro. Se você não tem capital 
de giro, está fora do jogo. Mas 
o mercado está repleto de 
oportunidades. Basta abrir a 
mente, abandonar os velhos 
hábitos e aproveitar as fer-
ramentas disponíveis para 
alcançar melhores resultados.

 
(*) - É fundador e CEO da startup 

Finplace, fintech que conecta 
de forma gratuita empresas que 

precisam de crédito com  
instituições financeiras  
(www.finplace.com.br).

Felipe Avelar (*)

News@TI
construindo a plataforma de engajamento do cliente do fu-
turo. Espera-se que a aquisição ajude a aumentar a presença 
do Zoom com clientes corporativos e que permita acelerar 
sua oportunidade de crescimento de longo prazo. A Five9 é 
pioneira em software de contact center baseado em nuvem. 
Seu contact center em nuvem altamente escalável e seguro 
oferece um conjunto abrangente de aplicações fáceis de usar, 
que permitem o gerenciamento e a otimização das interações 
com o cliente em muitos canais diferentes (zoom.com).

Zoom adquire Five9

@O Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 
anunciou acordo definitivo para comprar a Five9, Inc. 

(NASDAQ: FIVN), fornecedora líder de contact center em 
nuvem inteligente, em uma transação toda em ações avaliada 
em aproximadamente US$ 14,7 bilhões. A combinação da so-
lução de Contact Center as a Service ("CCaaS") da Five9 com 
a ampla plataforma de comunicações do Zoom transformará 
a forma como as empresas se conectam com seus clientes, 

Open Insurance: hiperpersonalização 
de ofertas e serviços para clientes

É de conhecimento público que as iniciativas relacionadas ao Open Banking no Brasil já começaram - primeira fase no 
início de 2021 e segunda prevista para agosto desse ano. 

Marcelo Fernandes (*)

Essas ações têm o propósito claro 
de compartilhar informações de 
clientes e de processos entre os 

principais agentes do mercado financei-
ro, como bancos, financeiras, fintechs e 
demais empresas do setor, com o objetivo 
de oferecer a melhor oferta de produtos e 
serviços para os clientes. No setor de segu-
ros existe uma iniciativa similar chamada 
Open Insurance, que tem a intenção da 
mesma forma de alavancar, entre outras 
coisas, o universo de ofertas de produtos 
e serviços para os consumidores.

No fim de abril deste ano, a Susep (Supe-
rintendência de Seguros Privados) abriu uma 
consulta pública de cláusulas que regulamen-
tam a implementação do sistema de seguros 
aberto, o Open Insurance, que prevê o com-
partilhamento de dados entre as seguradoras, 
a partir do consentimento dos clientes. Esse 
processo tem como resultado esperado não 
apenas um aumento da oferta de produtos e 
serviços, como também a concorrência entre 
os atores da indústria (seguradoras, insurte-
chs, etc), resultando na potencial redução de 
preços na ponta, para os clientes de seguros, 
previdência e capitalização. De acordo com 
a Susep, estão previstos requisitos para que 
haja uma determinada convergência e inte-
roperabilidade entre os mecanismos do Open 
Insurance e do Open Banking.

Quais são as fases do Open Insurance?
A implementação do Open Insurance 

no Brasil está prevista em duas etapas. A 
primeira delas deve ocorrer na metade de 
dezembro de 2021 e prevê que grandes 
empresas do setor começem a abrir os da-
dos gerais que possuem, especificamente 
sobre tarifas aplicadas, tipos de produto e 
condições associadas. A segunda fase, em 
tese, ocorrerá no fim de maio de 2022 e, aí 
sim, está planejada a troca de dados sobre 
clientes. Assim, por exemplo, uma segura-
dora X poderá solicitar informações de um 
cliente à seguradora Y, de modo a analisar 
os dados e oferecer condições mais interes-
santes - logicamente com o consentimento 
e autorização do cliente, dono dos dados.

Por que o Open Insurance pode ser 
positivo para os clientes?

Considerando a possibilidade de troca 
de dados entre seguradoras, abre-se um 

Hiperpersonalização de ofertas e ser-
viços sob uma ótica multidisciplinar

O grande universo de possibilidades que o 
Open Insurance oferece está condicionado 
à capacidade das seguradoras em não ape-
nas ingerir e processar novos e diferentes 
volumes de dados sobre clientes, como 
também por sua habilidade em traduzir esse 
conjunto potencialmente grande de dados 
em insights e estratégias de decisão. Isso 
poderá ser viabilizado a partir de métodos 
quantitativos que possam explorar insights, 
não apenas sobre dados estruturados, como 
também sobre dados de imagem, voz e 
texto. São esses insights que viabilizarão a 
criação de ofertas customizadas para cada 
perfil de segurado.

Como em muitas outras aplicações de 
negócio, a conjunção de três papéis dis-
tintos será fundamental para o sucesso 
dessa iniciativa: o do engenheiro de dados, 
para organizar as etapas de ingestão, pro-
cessamento e armazenamento de dados 
brutos; o do cientista de dados, para usar 
métodos estatísticos e matemáticos para 
extrair padrões acionáveis a partir desses 
dados; e o do engenheiro de machine 
learning, que viabilizará a implementação 
de estratégias de decisão em produção, 
fazendo com que as ofertas adequadas 
cheguem aos clientes corretos. Mais do 
que isso, esses profissionais precisam estar 
integrados com as equipes de negócio que 
desenham as estratégias e que ajudarão a 
dar vida e sentido aos insights gerados pelos 
times analíticos. Essa conjunção ciência 
e negócios é fundamental para qualquer 
aplicação envolvendo dados.

No fim das contas, quem ganha é o cliente
Independente da sopa de letrinhas e 

jargões, inerentes ao mundo da tecnolo-
gia, o que mais importa é que os dados 
dos clientes sejam bem aproveitados para 
que surjam não apenas novos produtos e 
serviços mais adequados, como também 
novos atores que estimulem e fomentem 
a concorrência. Além disso, é fundamental 
vermos os clientes cada vez mais tendo 
suas necessidades atendidas por uma ou 
mais empresas desse imenso ecossistema 
que está por se descortinar.

(*) É gerente de Desenvolvimento de Negócios  
em Telecom, Seguros e Otimização  

da FICO América Latina

cenário em que a obtenção de insights sobre 
os perfis dos clientes passa a ser elemento 
estratégico para uma maior customização 
de ofertas de produtos e serviços para dis-
tintos perfis de consumidores, a partir do 
uso de Analytics sobre esses dados.

Essa hiperpersonalização não apenas vai 
aumentar a concorrência, como também 
acelerar projetos de transformação digital 
das seguradoras tendo o cliente no centro 
de todas as suas ações. Ainda que, a princí-
pio, pareça apenas discurso, esse processo 
pode atrair muitos consumidores, dada a 
possibilidade que terão as seguradoras de 
adaptarem-se a necessidades específicas 
de cada perfil de cliente.

Não faltam exemplos de novos produtos 
que podem surgir, a partir do Open Insuran-
ce: possibilidade do cliente segurar apenas 
parte do valor do bem, criando oportunidade 
para quem não tem todo o dinheiro para a 
proteção integral; plataformas de dados que 
possam reunir dados de comportamento 
de uma pessoa ao volante, de formar a 
ajudar a reduzir os riscos da operação e 
potencialmente baixar o preço do seguro; 
novas modalidades e variações de seguros, 
oferecendo seguros com validades variáveis 
(semestre, trimestre, mês, etc), não ficando 
limitadas à validade anual, hoje vigente.
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Desde o início do ano, temos testemu-
nhado inúmeros casos de vazamentos de 
dados em muitas empresas. Pequenas, 
médias, grandes, multinacionais de varejo, 
serviço, saúde... Nenhuma organização, 
independentemente do porte ou segmento, 
está a salvo. O número de incidentes de 
segurança segue crescendo considera-
velmente desde o começo da pandemia, 
devido aos milhões de colaboradores que 
passaram a trabalhar no modelo home 
office. Se antes já era difícil proteger os 
dados corporativos dentro do escritório, a 
missão é ainda mais desafiadora quando o 
colaborador está em casa. A boa notícia é 
que, cada vez mais, as organizações contam 
com a infraestrutura robusta de Centros de 
Operações de Segurança, ou SOC (Security 
Operations Center), que oferecem serviços 
especializados de segurança e mitigam os 
riscos tão logo eles apareçam.

Os SOCs são o resultado da soma entre 
as melhores tecnologias de segurança 
gerenciadas pelos mais experientes 
profissionais com processos realmente 
qualificados e eficazes. Com operações 
24x7, os analistas monitoram e gerenciam 
cada ativo da companhia, e respondem 
prontamente a qualquer sinal de alerta. É 
difícil algo passar despercebido. Eles têm 

ali, ao alcance dos olhos, tudo o que pode 
representar uma ameaça para o negócio: 
uma informação sensível sendo enviada 
para uma pessoa de fora da empresa, uma 
máquina desatualizada, configurações mal-
feitas, sistemas que não interagem entre si 
e geram brechas e até tentativas de acesso 
a dados sigilosos por pessoas não autoriza-
das. Através de uma metodologia é possível 
conter as atividades suspeitas rapidamente.

A enorme quantidade de dados (logs) 
gerada por esses grandes painéis de moni-
toramento permitem às equipes entender a 
engenharia da ameaça, refazer os caminhos 
traçados pelos cibercriminosos e aperfeiço-
ar os sistemas de defesa. Como uma ferra-
menta forense, pode até identificar de onde 
a ameaça surgiu e o seu objetivo. Quando um 
SOC é integrado a um Centro de Inteligência 
de Ameaças de uma empresa global, ele é 
alimentado com informações em tempo 
integral, permitindo aos times serem mais 
proativos. Por exemplo, se um novo vírus 
acabou de ser identificado no outro lado do 
mundo, o sistema automaticamente passa 
a reconhecer aquele comportamento como 
ameaça e torna todas as medidas protetivas 
cabíveis antes mesmo dela representar um 
risco para a empresa.

Os benefícios dos SOCs são inúmeros 

e incluem melhorias nos processos de 
auditoria para atender regulamentações 
específicas e a necessidade de estar em 
conformidade com a vigência das leis 
locais, como a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), por exemplo. Tais Centros 
ajudam na construção de uma cultura 
corporativa mais segura, na diminuição 
contínua de riscos de negócios e na redu-
ção de encargos administrativos, já que 
nem todas as empresas têm condições 
financeiras e conhecimento técnico para 
criar uma área de Segurança da Informa-
ção robusta “dentro de casa”.

Por fim, os Centros de Operações de 
Segurança oferecem às empresas a opor-
tunidade de se manterem focadas em 
seu core business. Diante de um cenário 
em que organizações passam por uma 
grande transformação digital e enfren-
tam ameaças em constante evolução, 
ao mesmo tempo em que lidam com os 
crescentes custos e a complexidade de sua 
infraestrutura, a contratação de serviços 
gerenciados de segurança mostra uma 
alternativa eficaz para desafogar os times 
de SI e apoiar as decisões de negócios.

(Fonte: Thales Cyrino é Senior Security Business 
Development Manager da NTT Ltd.)

Por que a sua empresa precisa de um Centro de 
Operações de Segurança (SOC) urgente?

Adistec Brasil conquista certificação CertiGov
A Adistec Brasil, distribuidora 

de valor agregado com foco em 
infraestrutura para Data Centers 
e Segurança da Informação, acaba 
de conquistar a certificação de 
transparência CertiGov, na classe 
bronze. O selo atesta as ações de 
integridade da empresa em seus 
processos, política e cultura ética.

Com a conquista do certificado, 
a companhia fomenta a segurança 
de sua cadeia de atuação para 

vendas ao governo, e se antecipa 
à demanda crescente por práticas 
de compliance aos fornecedores 
dos setores público e privado. O 
processo de certificação da Adistec 
levou cerca de dois meses e incluiu 
uma investigação minuciosa dos 
executivos e documentos, além 
de uma avaliação detalhada dos 
processos, riscos e aderência a 
rigorosos padrões de integridade e 
treinamentos (www.adistec.com).

&
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D - Arrecadação de Alimentos
A Consigaz -engarrafamento e distribuição de Gás Liquefeito de 
Petróleo-, criou a campanha “Todo mundo doando um pouco ajuda o 
outro”, ação em parceria com a Central Única das Favelas, que está 
sendo realizada em todo Estado de São Paulo até o próximo dia 31, 
para arrecadação de alimentos. A iniciativa teve início em abril e já 
contabilizou mais de 10 toneladas de produtos arrecadados, somando 
itens avulsos e cestas básicas. Agora, o objetivo é dobrar esse volume 
até o fim da campanha e receber outras dez toneladas, contabilizan-
do 20 toneladas. A estimativa é beneficiar pelo menos 5 mil pessoas 
nas comunidades. As doações podem ser feitas nas lojas Consigaz. 
Saiba mais: (www.consigaz.com.br/campanha-de-doacao-de-alimento-
2021-energiadobem/). 

E - Direito Digital 
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie/Brasília inicia, em agosto, a pri-
meira turma do curso de extensão sobre os fundamentos e os aspectos 
práticos do Direito Digital. A ideia é explorar, a partir da análise da 
legislação e da jurisprudência e de discussões de casos concretos, as 
principais questões jurídicas relacionadas ao Direito Digital, capacitando 
os participantes para a atuação profissional e acadêmica. As aulas serão 
ministradas pelos professores Rodolfo Tamanaha e Marcelo Bechara nos 
dias 16, 18, 23, 25 e 30 do próximo mês. A carga horária total é de 15 
horas, com encontros síncronos (ao vivo e online). Inscrições (www.
mackenzie.br/educacao-executiva). 

F - Mercado Cearense
A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e 
soluções sustentáveis, anuncia o início da operação da nova linha 
de produção de sua fábrica de cimento no Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém, no Ceará. Com a ampliação, a unidade passa 
a ter uma capacidade de produção da ordem de 1 milhão de to-
neladas de cimento por ano, volume suficiente para construir 40 
estádios de futebol, por exemplo. Foram investidos cerca de R$ 
200 milhões no projeto, que teve duração de três anos e priorizou 
a estratégia de sustentabilidade da empresa. Para a execução das 
obras e início da operação, a unidade gerou mais de 600 empregos, 
entre diretos e indiretos.  

A - Anti Fake News
A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) acaba 
de lançar o “Manual Prático para Lidar com a Desinformação nas Em-
presas”, um guia elaborado para ajudar as organizações a enfrentar a 
questão das fake news, sobretudo no ambiente corporativo. Trata-se de 
uma iniciativa do projeto Aliança Aberje de Combate às Fake News, o 
primeiro movimento empresarial criado no Brasil para tratar da questão 
da desinformação. No manual, será possível encontrar orientação para 
verificar se a organização está internamente preparada para enfrentar 
informações enganosas, identificar as áreas mais vulneráveis, montar 
um plano de contingência e definir o papel das suas lideranças contra 
notícias falsas. Mais informações: (www.aberje.com.br).

B - Negócios Inovadores 
Empreendedores com negócios de base tecnológica, que estão em 
processo de validação da ideia ou em fase inicial de funcionamento, 
podem se inscrever para participar do processo seletivo do ciclo da 
Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica. O objetivo é 
apoiar empreendedores para que viabilizem seus projetos e negócios de 
inovação com as melhores práticas do mercado. A incubação no Supera 
visa fomentar negócios inovadores de alto valor agregado, sobretudo nas 
áreas de saúde, biotecnologia, tecnologia da informação e agronegócio, 
que são vocações científicas e empresariais de nossa região. Empresas 
de outros segmentos também podem participar, desde que sejam ne-
gócios de base tecnológica. Saiba mais em: (http://superaparque.com.
br/selecao-de-empresas). 

C - Profissional do Ano
A professora Renata Bandeira, do curso de graduação em Ciências Con-
tábeis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi eleita a profissional 
ano na categoria Contabilidade do 36º Prêmio ANEFAC (Associação 
Nacional dos Executivos de Finanças), criado em 1985 para nomear 
executivos de maior destaque em suas áreas de trabalho. A cerimônia 
de premiação ocorre hoje(21), às 18h com transmissão online. Além 
da atuação como professora, Renata trabalha como diretora de con-
troladoria e impostos da Azul Linhas Aéreas. A professora afirma que 
o reconhecimento pelo evento a fez se sentir uma profissional em um 
patamar diferenciado. 

G - Menos Calórica
A Athletic Beer nasce emplacando um importante marco para a indústria 
cervejeira: de cerveja puro malte menos calórica do Brasil. Na onda dos 
produtos saudáveis, a marca estreia com duas opções, a Premium Lager e a 
Session IPA, de baixa caloria e carboidratos e livre de conservantes. É para 
ser consumida com moderação e sem culpa, porque é possível ter um estilo 
de vida ativo e saudável sem abrir mão de uma boa cerveja. A Athletic Beer 
faz questão de informar a tabela nutricional completa de seus produtos. 
Uma iniciativa que agrega confiança ao mostrar para o consumidor o que 
está consumindo, mas, principalmente, que a cerveja é, comprovadamente, 
a menos calórica. Mais informações: (www.athleticbeer.com.br/loja). 

H - Baleias no Litoral
Está começando a temporada das baleias no litoral brasileiro e os proje-
tos Baleia Jubarte e ProFranca, patrocinados pelo Programa Petrobras 
Socioambiental, intensificarão as pesquisas e os cruzeiros de observação, 
para monitorar e identificar estes animais. As espécies Jubarte e Franca 
migram para as águas quentes da costa brasileira para reprodução, 
de julho a novembro. Mas os pesquisadores ressaltam que, este ano, 
algumas chegaram mais cedo. Além do monitoramento com drone, o 
Projeto realiza saídas embarcadas para coletar amostras de pele das 
baleias-franca com o objetivo de obter informações sobre as áreas de 
alimentação da espécie. Mais informações (www.baleiajubarte.org.br) 
e (www.baleiafranca.org.br).   

I - Técnicas de Negociação
A negociação está presente na vida de qualquer profissional. É impor-
tante, por exemplo, para resolver conflitos de ideias, divergências de 
percepções e, dessa forma, chegar a um consenso. O tema será foco da 
palestra de amanhã (22), no Espaço Conceito BB RJ, no Centro Cultu-
ral Banco do Brasil Rio de Janeiro. Conduzida por Guilherme Miziara, 
a palestra ‘Direto ao ponto: técnicas de negociação’, tem por objetivo 
ajudar profissionais a potencializar sua desenvoltura de negociação e 
argumentação. As inscrições, gratuitas, estão abertas no (bit.ly/live-
sespacobb) e a transmissão será pelo (youtube.com/bancodobrasil).

J - Segurança e Saúde 
O Prêmio DuPont de Segurança e Saúde do Trabalhador, uma das 
maiores premiações do segmento na América Latina, chega à sua 11ª 
edição com novas premiações, mais categorias e outras novidades. O 
concurso reconhece e divulga as melhores práticas de empresas que 
aplicam tecnologias da DuPont para proteger vidas no ambiente de 
trabalho. Podem participar empresas (e seus profissionais) e estudantes 
do Brasil e da América Latina. Foram criadas duas novas categorias: a 
Sustentabilidade, para premiar a solução com menos impacto ambiental; 
e a Grand Prix, para a melhor entre todas as soluções. Inscrições e mais 
informações: (www.prêmio dupont.com.br). 

Poder de vendas 
dos influenciadores 
também na pequena 

empresa

Seja por vontade, 
necessidade, ou 
uma mistura dos 
dois, o brasileiro é 
empreendedor

Somente em 2020, 
marcado pela pan-
demia, o Sebrae re-

gistrou a abertura de mais 
de 600 mil novas micro e 
pequenas empresas, das 
quais 85% eram micro-
empresas e os outros 15% 
empresas de pequeno por-
te. Ele também apontou 
que, em janeiro, as PMEs 
(pequenas e médias em-
presas) foram responsá-
veis por cerca de 75% de 
todos os empregos formais 
gerados naquele mês. 

Nesse cenário, onde no-
vos negócios começam 
mesmo em um ano atípico, 
e levando em consideração 
que uma parcela significa-
tiva da população procura 
por seus produtos online, 
o que você pode fazer 
para que a sua empresa 
“apareça” em relação às 
demais? Pense em como o 
usuário médio se comporta 
na internet. 

De acordo com dados da 
QualiBest, os influenciado-
res digitais (que alcançam 
um público de aproxima-
damente 71% dos usuários 
online) se tornaram o se-
gundo lugar na influência da 
decisão de compra de um 
produto, ficando atrás ape-
nas dos parentes e amigos 
do consumidor. Além disso, 
a revista Insider nos mos-
tra que as grandes marcas 
devem investir cerca de 78 
bilhões de reais no mercado 
de influenciadores digitais 
em 2022. 

Embora este tipo de 
ação de marketing seja 
visto como algo restrito (e 
amplamente utilizado) por 
grandes varejistas, novas 
tecnologias e programas 
de afiliados já permitem 
que uma pequena loja on-
line, por exemplo, também 
desenvolva ações e consiga 
trazer compradores para 

seu ambiente, sem deixar 
de remunerar os influen-
ciadores por isso. 

É claro que uma pe-
quena ou média empresa 
terá dificuldades em fazer 
anúncios com influencia-
dores com dezenas de 
milhões de inscritos nas 
redes sociais, e que fazem 
publicidade para gigantes 
empresariais. No entanto, 
um influenciador com uma 
média de 100 mil seguido-
res pode fazer a diferença 
em gerar compradores 
para este tipo de negócio 
(enquanto este perfil de 
influenciador pode faturar 
até 15 mil reais por mês em 
comissões). 

Além disso, existe o 
crescente mercado de in-
fluenciadores de nicho (ou 
microinfluenciadores), isto 
é, aqueles que se comuni-
cam com um público bem 
específico. Ao procurar os 
programas de marketing de 
afiliados, que geram 16% 
de todos os pedidos feitos 
online (segundo dados da 
Awin Brasil), o cliente ou 
a empresa firma uma rela-
ção de confiança com uma 
equipe de especialistas em 
estratégias inovadoras de 
marketing digital, além de 
uma rede de influenciado-
res parceiros. 

Todos os dados mostram 
que trabalhar com influen-
ciadores e marketing digital 
é uma das maneiras mais 
assertivas de se atingir o pú-
blico nos dias de hoje. O seu 
produto ou serviço pode de 
fato ser mais interessante 
que o da concorrência, mas 
se você não for capaz de 
colocá-lo em destaque, isso 
não fará muita diferença. 

Por meio de um programa 
de afiliados, o marketing de 
seu produto fica na mão de 
quem tem as técnicas para 
vendê-lo online, e ele pode 
ser divulgado por alguém 
com relevância, e cuja opi-
nião pesa na cabeça do seu 
consumidor. 

(*) - É Country Manager da Awin 
Brasil, especialista em tecnologia 

para marketing de influência.

Rodrigo Genoveze (*)

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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br

As exportações brasileiras de rochas ornamentais regis-
traram o melhor primeiro semestre dos últimos cinco anos. 
De janeiro a junho de 2021, o setor somou faturamento 
de US$ 572 milhões, contra US$ 566 milhões listado no 
mesmo período em 2017. Os dados foram divulgados esta 
semana pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas 
Ornamentais (Centrorochas), que, no final de maio, assinou 
convênio setorial com a Apex-Brasil para promoção das 
rochas brasileiras no mercado internacional. 

Considerando os três últimos anos, do período pré-pan-
demia aos dias atuais, o segmento registrou alta. Em 2019, 
ano anterior aos impactos causados pela crise sanitária 
mundial, o Brasil fechou o primeiro semestre com fatu-
ramento de US$ 489 milhões. Em 2020, no auge de toda 
tensão e instabilidade mercadológica, o faturamento caiu 
para US$ 397 milhões. 

No entanto, de janeiro a junho deste ano, ainda com 
restrições, mas com a economia dando sinais de recupe-
ração, o setor registrou alta de quase 17% no faturamento 
com as exportações. Estados Unidos, China e Itália foram 
os três maiores consumidores das rochas brasileiras nos 
seis primeiros meses. O mercado americano consume 
prioritariamente rochas manufaturas (chapas), enquanto 
no mercado chinês e italiano, as rochas brutas (blocos) 
são as preferidas. 

A região sudeste brasileira é responsável por 93% das 
exportações nacionais. Espírito Santo (82%) e Minas Gerais 
(11%) se destacam entre os maiores estados exportadores, 
seguidos pelo Ceará (2%) e Bahia (1%). Nos últimos dois 
anos, considerando o faturamento com as exportações no 
primeiro semestre, o Ceará computou aumento de 35% 
referente ao envio de rochas ornamentais para o mercado 

Estados Unidos, China e Itália foram os três maiores 
consumidores das rochas brasileiras nos seis primeiros meses.

Dos R$ 25 bilhões 
disponíveis, R$ 10 
bilhões haviam sido 

contratados até o fim da 
semana passada por cerca 
de 130 mil empresas. Caso 
o ritmo de empréstimos se 
mantenha, o programa esgo-
tará os recursos no início da 
próxima semana. 

Criado no ano passado para 
ajudar micro e pequenas em-
presas afetadas pela pande-
mia de Covid-19, o Pronampe 
tornou-se permanente neste 
ano, mas o volume que pode 
ser emprestado depende da 
quantia injetada no Fundo 
Garantidor de Operações 
(FGO), que foi criado para 
cobrir eventuais calotes 
dos tomadores e facilitar a 
concessão de empréstimos. 
Neste ano, o governo injetou 

O governo prevê atender de 280 mil até 325 mil 
empresas na atual rodada.
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Pronampe emprestou 
40% dos recursos em dez dias

Em dez dias de funcionamento, a nova fase do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Pronampe) emprestou 40% dos recursos, informou o Ministério da Economia

pegassem empréstimos, 
seriam necessários de R$ 
160 bilhões a R$ 200 bilhões 
para atender a todos os 
demandantes.

Só podem contrair em-
préstimos no Pronampe 
microempresas com receita 
bruta de até R$ 360 mil ou 
pequenas empresas com 
receita bruta de até R$ 4,8 
milhões em 2020. As opera-
ções têm 48 meses (quatro 
anos), com 6 a 11 meses 
de carência (pausa para 
o pagamento da primeira 
prestação), dependendo do 
banco. Os juros equivalem à 
taxa Selic mais 6% ao ano. 
Atualmente, a Selic está em 
4,25% ao ano. Cada empresa 
poderá pegar até R$ 150 mil 
em crédito, somadas as ope-
rações já contratadas (ABr).

R$ 5 bilhões no fundo, o que 
deve garantir R$ 25 bilhões 
em empréstimos nesta fase 
do Pronampe, com a alavan-
cagem dos bancos. 

O governo prevê aten-
der de 280 mil até 325 mil 

empresas na atual rodada. 
De acordo com o Sebrae, 
atualmente cerca de 5 mi-
lhões de empresas se qua-
lificam para pegar créditos 
no Pronampe. Caso todos 
os negócios enquadrados 

Setor de rochas tem melhor 
1º semestre dos últimos 5 anos

internacional. Em 2019, registrou uma receita de US$ 10 
milhões contra US$ 14 milhões neste ano. 

No mesmo período, o Espírito Santo viu seu faturamento 
subir 17% (foram US$ 399 milhões em 2019, contra US$ 
471 em 2021). Já, Minas Gerais, contabilizou alta de 15% 
(U$S 54 milhões em 2019 e US$ 63 milhões em 2021). 
O setor de rochas brasileiro espera crescer 4,2% neste 
ano, com relação ao ano passado. O segmento registrou 
U$S 987 milhões em faturamento em 2020 e espera, com 
base nas projeções, fechar 2021 com um montante de 
US$ 1,029 bilhão.  Fonte e outras informações: (www.
centrorochas.org.br).
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A transformação 
organizacional 
da indústria 4.0

Os movimentos 
transformacionais 
da quarta revolução 
industrial não 
param de acontecer

A transição energé-
tica, a adoção de 
tecnologias emer-

gentes da indústria 4.0, 
mobilidade urbana, ci-
dades inteligentes e a 
própria transformação 
digital impactam nossas 
vidas pessoais e, conse-
quentemente, refletem 
nas organizações.

A indústria 4.0, materia-
lizada pela adoção massiva 
de tecnologias emergentes 
aplicadas na área indus-
trial das empresas, visa 
a excelência operacional, 
uma manutenção pres-
critiva, melhor eficiência 
energética e promove a 
conectividade entre os 
equipamentos e sistemas, 
potencializando o uso 
estratégico dos dados. Al-
gumas dessas tecnologias 
mais adotadas são o IoT 
ou IIoT, drones, realidade 
virtual, realidade aumen-
tada, cloud computing, 
digital twin, impressão 3D, 
entre outras.

As soluções utilizadas 
para implementar o con-
ceito de Indústria 4.0 
produzem mudanças sig-
nificativas na maneira 
como os profissionais 
executam suas tarefas, 
mas não chegam a trans-
formar as organizações 
como um todo. De fato, as 
tornam mais eficientes e 
competitivas, entretanto, 
as dimensões culturais e 
os valores estruturantes 
da organização impactam 
diretamente no êxito da 
estratégia de transforma-
ção digital.

Para uma transforma-
ção organizacional, há 
de se atuar na cultura 
e nos processos junta-
mente com a adoção das 
tecnologias emergentes 
da indústria 4.0. A trans-
formação organizacional 
acontece com a execução 
da transformação digital, 
onde tecnologia, proces-
sos e cultura organizacio-
nal estão alinhados para 
gerar novos modelos de 
negócios e criar fontes de 
monetização. 

Isso requer que a es-
trutura organizacional se 
adeque ao uso massivo das 
tecnologias convencionais 
e emergentes da indústria 

4.0, que os processos 
sejam otimizados para 
minimizar desperdícios e 
a cultura organizacional 
esteja adaptada para uma 
atuação mais colaborativa 
entre os departamentos 
e uso de ecossistemas de 
inovação aberta.

Não é uma jornada sim-
ples e, justamente por 
isso, a maioria do parque 
fabril na América Latina 
ainda permanece na era 
da Indústria 3.0. Isso co-
labora para que os países 
latino-americanos estejam 
tão mal posicionados no 
Índice Global de Compe-
titividade do International 
Institute for Management 
Development (IMD).

Para alterar este cenário 
e tornar a indústria mais 
competitiva, é importante 
que o setor invista cada 
vez mais em jornadas de 
transformação digital, 
atuando nos três pilares 
fundamentais  (Tecnolo-
gia, Processos e Cultura) 
e nas três dimensões 
organizacionais (Back, 
Middle e Front offices), 
simultaneamente. Enten-
de-se como Back office os 
ativos da área industrial; 
Middle office são os de-
partamentos de suporte 
aos negócios (financeiro, 
RH etc ) e Front office, os 
departamentos que atuam 
diretamente com os clien-
tes (vendas, marketing, 
serviços etc). 

Essa atuação, sustenta-
da pela execução de um 
framework de transforma-
ção digital, e o uso de uma 
metodologia que conduz 
de forma estruturada às 
iniciativas que impactam 
toda a organização, desde 
as camadas mais opera-
cionais ao conselho de 
administração, resultarão 
na transformação orga-
nizacional. Quando isso 
ocorre, temos uma trans-
formação extremamente 
positiva para a organização 
como um todo, onde as 
tecnologias da Indústria 
4.0, de fato, atuam como 
habilitadoras para a trans-
formação digital.  

Nesse momento, a orga-
nização estará preparada 
para a garantir seu espaço 
neste contexto da quarta 
revolução industrial em 
que vivemos, e desenvol-
ver vantagens competiti-
vas sustentáveis.

(*) - É Head de Digital Transformation 
da IHM Stefanini Group.

Victor Venâncio (*)
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Apenas alguns meses depois, ou-
tro grande ataque: 40 milhões de 
CNPJs e 100 milhões de dados 

de veículos também foram roubados. 
Por mais que os maiores alvos sejam 
o governo e empresas com grandes 
bancos de dados, os PMEs também 
sofrem com isso. 

E qual o motivo? Por essas pequenas 
e médias empresas apresentarem, em 
geral, uma infraestrutura de segurança 
mais simples e às vezes até inexistente. 
Mas é necessário investir uma fortuna 
nisso? A resposta é não. É possível 
você, pequeno e médio empresário, ter 
seus ambientes digitais seguros com 
pouco investimento. Confiram abaixo 
algumas dicas: 
	 •	O SSL (Secure Socket Layer) - É 

um protocolo de segurança que faz 
com que as informações trafegadas 
entre o seu site e os usuários sejam 
criptografadas, dificultando assim 
o acesso por hackers. Mas como 
saber se o site é certificado? Em 
seu navegador, no canto esquerdo, 
bem próximo de onde você digita o 
endereço, costuma aparecer uma 
pequena chave ou cadeado. 

  É lá que é indicado se o site possui 
ou não o certificado SSL. Essas 
certificações são emitidas por en-
tidades competentes que garantem 
essa segurança. Além disso, o Goo-
gle prioriza em suas buscas sites 
com SSL, o que aumenta a chance 
de um potencial cliente achar o seu 
negócio. 

	 •	Fator humano - Por mais que 
existam diversas tecnologias 
para garantir a segurança online 
do seu negócio, se os usuários 

Fernando Riedel (*)

Atualmente nos encontra-
mos na 4ª Revolução Indus-
trial, onde a tecnologia, impul-
sionada por volumes massivos 
de dados, está mudando com-
pletamente nossa maneira de 
viver e fazer negócios. Neste 
momento, os dados se con-
verteram no pilar da tomada 
de decisões transcendentais 
para as empresas e assumiram 
relevância especial nas áreas 
encarregadas de experiência 
do usuário.

No ano passado, na Amé-
rica Latina, uma quantidade 
enorme de compras online 
foi realizada, apresentando 
um novo desafio para as em-
presas em sua administração 
de dados e atendimento aos 
clientes. A alta demanda que 
segue surgindo com a digita-

Ao se conectarem à nuvem, as empresas têm a possibilidade de 
automatizar e otimizar a informação.

O primeiro serviço de 
streaming especializa-
do em investimentos do 
Brasil acaba de nascer. 
A Monett, que tem como 
meta fazer as pessoas se 
apaixonarem por investi-
mentos e atingir 1 milhão 
de assinantes em até cinco 
anos, em breve estará dis-
ponível nas plataformas 
digitais. “Com uma assina-
tura mensal, o usuário terá 
acesso a entretenimento 
de qualidade voltado ao 
setor financeiro, como 
filmes, minisséries, cur-
sos, podcasts e pílulas de 
educação financeira. 

Todo esse conteúdo virá 
acompanhado de recomen-
dações de investimento 
isentas e independentes”, 
diz Olivia Alonso, CEO da 
Monett. O objetivo é ocupar 
um espaço único no Brasil, 
combinando entretenimen-
to e educação financeira de 
uma forma inovadora. O 
streaming reunirá também 
recomendações de investi-

O usuário terá acesso a entretenimento de qualidade voltado ao 
setor financeiro.

Como garantir a segurança 
digital do seu negócio?

Os ataques cibernéticos são recorrentes. Neste ano já aconteceu um mega vazamento de dados de 
223 milhões de brasileiros. 

É possível a pequeno e médio empresário ter seus 
ambientes digitais seguros com pouco investimento.
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responsáveis - você e a sua equi-
pe - não estiverem preparados 
para detectar golpes, nada disso 
adianta. O phishing, por exemplo, 
é uma técnica criminosa em que, 
ao invés de invadir um sistema, o 
cibercriminoso finge ser alguém de 
confiança. 

  Um banco, cliente, amigo etc. para 
que você conceda informações 
como logins, senhas, dados ban-
cários etc. de forma voluntária, 
achando que aquela comunicação 
é oficial. Por isso é importante a 
capacitação, para que todos conhe-
çam os possíveis riscos e evitem 
que a segurança da sua empresa 
seja comprometida. 

	 •	Antivírus - Por mais básico que 
pareça, possuir um antivírus nos 
computadores que você e sua 
equipe usam para trabalhar é muito 
importante. Existem milhares de 

tipos de vírus, que podem espionar 
o que você faz (e coletar senhas), 
criptografar dados e exigir paga-
mento para a recuperação etc. 

  Além dos riscos, os vírus podem 
deixar as máquinas extremamente 
lentas, dificultando o bom anda-
mento do trabalho de todos. Exis-
tem diversas opções de antivírus 
no mercado, com vários preços ou 
até mesmo gratuitos. 

De acordo com Gustavo Salviano, 
CTO da Locaweb, “essas dicas são 
só a ponta do iceberg. Os ataques 
de cibercriminosos só evoluem - e a 
tecnologia para combatê-los também. 
Por isso é importante estar atento a 
esses detalhes e contar com parceiros 
experientes, que saibam lidar com a 
segurança digital do seu negócio”. 
- Fonte e mais informações: (www.
locaweb.com.br). 

Nasce o primeiro streaming de 
investimentos do Brasil

gratuitos. Em setembro 
será inaugurada a plata-
forma de entretenimento, 
que já terá à disposição, 
nesse primeiro momento, 
91 vídeos, divididos em 
três minisséries, três cur-
sos, dois filmes, 11 séries 
de recomendações de 
investimentos com vídeos 
semanais e outros 72 vídeos 
variados. 

“Já consumimos filmes 
e músicas por streaming 
e agora vamos acessar 
conteúdo de orientação 
financeira. Nosso principal 
propósito é fazer qualquer 
pessoa se apaixonar por 
investimentos, viver inves-
timentos e investir melhor”, 
afirma Olivia. Entre os as-
suntos que vão sair do forno 
estão mineração, startups, 
daytrade, criptomoedas e 
maconha. A Monett nasce 
com um time forte de sócios 
especializados em entrete-
nimento, investimentos e 
tecnologia. Outras informa-
ções: (https://monett.co/).
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mentos em um novo formato, 
com uma linguagem simples, 
acessível e para todos os 
perfis. 

Tudo isso por meio de 
tecnologias fáceis e intuiti-
vas, que ajudem e guiem o 
investidor nesse processo. 
“Vivemos um momento de 
aprofundamento de expe-
riências financeiras e está 
aumentando o interesse dos 
brasileiros por investimen-

tos. É importante utilizarmos 
entretenimento e tecnologia 
para ensinar, recomendar e 
apoiar os investidores. Dessa 
forma, o mercado financeiro 
brasileiro continuará com 
uma saudável expansão”, 
diz José Borba, diretor de 
marketing da Monett. 

A Monett começa a con-
versar com seus investidores 
nas mídias sociais, com a 
divulgação de conteúdos 

Do mundo real aos Contact Centers na Nuvem
lização exige que os negócios 
deem respostas imediatas a 
seus clientes através de todos 
os canais digitais disponíveis, 
além de satisfação na experi-
ência de compra de produtos 
ou serviços.

Especificamente, uma 
tendência para melhorar 
a experiência do usuário 
que percebeu um avanço 
inesperado como resul-
tado da pandemia, foi a 
implementação de contact 
centers. Um contact center, 
diferentemente de um call 
center tradicional, caracteri-
zado por ter suas operações 
exclusivamente no canal 
de atendimento telefônico, 
integra ferramentas como os 
chatbots, o correio eletrôni-
co, redes sociais, SMS, vídeo 
e, os mais avançados utilizam 
Inteligência Artificial (IA). 

para inovar em seus produ-
tos, serviços e atendimento 
oferecido.  Adicionalmente, 
ao se conectarem à nuvem, as 
empresas têm a possibilidade 
de automatizar e otimizar a 
informação para melhorar a 
experiência entre o cliente e 
o negócio, reduzindo custos 
e oferecendo velocidade de 
resposta, o que lhes oferece 
uma vantagem competitiva 
importante.

Ao contar com uma capa-
cidade de análise e armaze-
namento de dados avançada, 
as empresas podem obter 
diversos benefícios para as 
áreas de serviço ao cliente, 
entre as quais estão o au-
mento de seu compromisso 
com os usuários, oferecer 
múltiplos canais de contato 
com um atendimento pa-
drão, avaliar e atuar sobre o 

tipo de interações que têm 
seus clientes e acessar aos 
monitoramentos e estatísti-
cas online.

Com a ajuda dos contact 
centers na nuvem, os dados 
se converteram não só na 
ponte das empresas para ofe-
recer a melhor experiência 
de usuário multicanal, mas 
também na base para que 
os negócios sigam crescendo 
através da digitalização de 
seus serviços.  Fortalecer 
a experiência de marca do 
mundo real através dos 
contact centers na nuvem, 
permitirá que as empresas 
deem um passo além para se 
converter em líderes dentro 
de seu mercado na 4ª Revo-
lução Industrial. 

(*) - É Product Manager, LATAM - 
Lumen Technologies 

(https://news.lumen.com/).
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Empresas de todas as 
indústrias do mundo estão 
utilizando este tipo de cen-
tro, mas os contact centers 
na nuvem se sobressaíram 
ao se transformarem em 
ferramentas tecnológicas 
que, na conjuntura atual, têm 
apoiado as empresas ao levar 
uma excelente experiência 

de cliente do mundo real para 
o plano digital, garantindo a 
mesma qualidade, velocidade 
e atenção.

Uma das características 
principais dos contact cen-
ters na nuvem é seu uso 
de IA, através da qual as 
empresas podem aprender 
com os dados armazenados 



Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001050-97.2018.8.26.0233 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Vara Única, do Foro de Ibaté, Estado de SP, Dr(a). Letícia Lemos Rossi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Jorge Luis Mendes Silva, Brasileiro, CPF 041.243.727-95, com endereço à Rua 
Coronel França Leite, 1628, Centro, CEP 26515-021, Nilopolis - RJ, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios De Pagamento S.A., alegando em síntese: 
Débitos referentes a pedágios em rodovias com faturas sob números 221308810 22/02/2016-R$ 
2.977,30, 225048457 21/03/2016-R$ 2.725,40, 228785559 20/04/2016-R$ 159,80, 331324373, 
20/06/2018-R$ 108,62. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação e Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor 
de R$ 9.181,56 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC e conforme r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Restando-se 
infrutíferas as tentativas de citação nos endereços constantes nos autos, cite-se o requerido Jorge 
Luis Mendes Silva por Edital com prazo de 20 (vinte) dias, observando os termos dos artigos 257 a 
258 do Código de Processo Civil, afixando cópia na sede deste Juízo no local de praxe, certificando 
a serventia. Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 
artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital de citação (que deverá 
conter todos os demais requisitos do artigo 257, do CPC, zelando a parte autora para que isso 
ocorra), em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo 
dispositivo legal, sem prejuízo de sua publicação no DJE. O prazo para o pagamento espontâneo do 
débito reclamado, acrescido de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, 
ou para apresentar embargos monitórios, inicia-se do término do prazo estipulado nos termos do art. 
231, IV, do CPC. Decorrido in albis o prazo, sem pagamento ou apresentação de resposta pelo 
requerido, oficie-se a OAB local solicitando nomeação de profissional para atuar como Curador 
Especial do réu (art. 72, II, CPC), e na sequência, dê-se-lhe vista dos autos para apresentação de 
defesa. Intime-se.". Advertências: 1 -O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. 2- Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1026100-55. 2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Jaime Henriques da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wilson Oliveira de Moraes, Brasileiro, CPF 409.499.338-05, com 
endereço à Rua Síria, 94, Jardim São Francisco, CEP 07195-040, Guarulhos - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A., alegando em síntese:Falta de pagamento do valor equivalente a R$ 14.929,05, referente ao 
contrato CGMP - Centro de Gestão Administração de Meios de Pagamento Ltda, através do sistema 
conhecido como "Sem Parar/ Via Fácil", referente às faturas 292965247, vencida em 11 de 
setembro de 2017, no valor de R$ 8.609,70, e 297019323, vencida em 10 de outubro de 2017, no 
valor de R$ 3.864,90. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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.  15/07/2021. 

Fernanda Medei (*)

A demissão por justa causa é um 
dos procedimentos de RH mais co-
nhecidos, porém, pouco compreen-
dido, abrindo margem para muitas 
interpretações e gerando dúvidas 
que podem causar inúmeros pro-
blemas para a empresa e para o ex-
funcionário. Ela é aplicada quando 
ocorre uma infração grave, o que 
gera, normalmente, um processo 
delicado de demissão. 

Na justa causa, é importante que 
haja coleta de provas e instauração 
de processo administrativo interno 
para que, em caso de discussão ju-
dicial, a empresa tenha informações 
claras do motivo pelo qual tomou 
tal atitude. É sempre bom lembrar 
que deve-se tomar cuidados tanto 
ao informar ao ex-funcionário da 
decisão quanto na comunicação 
com a equipe. 

Além disso, é essencial entender 
quando a justa causa é aplicada por 
perdão tácito, ou seja, quando o ges-
tor vê a falta e não demite na hora. 

A demora na aplicação de punição 
ao funcionário configura um aceite 
por parte do empregador de que a 
falta grave ou conduta irregular não 
é passível de penalidade. 

Assim, o perdão tácito existe por 
causa do princípio de imediatidade: 
a correção só pode ser aplicada 
dentro de um tempo curto entre o 
ato e a repreensão. Esse período de 
tolerância para a ação disciplinar 
não está na lei, mas é entendido 
pelos tribunais que a justa causa 
deve ser aplicada em até 30 dias 
do ocorrido ou do conhecimento 
do funcionário. 

A demora na ação da empresa 
pode se mostrar injustificável para 
a Justiça do Trabalho, mas é preciso 
avaliar cada situação: um vendedor 
desviando clientes só pode ser de-
mitido por justa causa após haver 
uma investigação e obtenção de 
provas, enquanto um funcionário 
que agride outro deve ser removido 
sumariamente. 

Vale ressaltar que o perdão tácito 
pode ser aplicado em qualquer tipo 

de punição, da simples advertência 
até a demissão imediata. Assim, o 
princípio de imediatidade tem uma 
característica de auxílio ao empre-
gador em caso de justa causa. O 
trabalhador demitido pode não se 
conformar com a medida e recorrer 
à Justiça. Caso a justa causa seja 
revertida, a empresa deverá prover 
todos os direitos de uma demissão 
simples, correndo ainda o risco de 
ter de pagar uma indenização por 
danos morais por causa da aplicação 
indevida da punição. 

Deste modo, a demissão por justa 
causa precisa ser o último recurso, 
sempre aplicada de forma cuidado-
sa, com farto conjunto de provas e 
não havendo dúvidas. Lembrando 
que ações preventivas, como apoio 
psicológico, cursos de conscienti-
zação e educação social, rodas de 
conversa, entre outras iniciativas, 
são bem-vindas e geram um am-
biente seguro e acolhedor para os 
funcionários. 

(*) - Fernanda Medei, CEO e fundadora da Medei 
(www.medei.com.br).

O documento é utilizado para promover maior segurança entre 
as partes e estabilidade no negócio da compra e venda. 

Guilherme Cortez (*)

A “Promessa de Compra 
e Venda” é um contra-
to, que pode ter natu-

reza particular ou pública, 
cujo objetivo é formalizar o 
negócio, bem como o valor 
desta negociação, condições 
e formas de pagamento; e, 
formaliza a obrigação do ven-
dedor em entregar o imóvel 
ao comprador, livre e de-
sembaraçado. O documento 
é utilizado para promover 
maior segurança entre as 
partes e estabilidade no 
negócio da compra e venda.

O artigo 462 do Código 
Civil trata que o Contrato 
de Promessa de Compra e 
Venda, deve atender alguns 
requisitos e nele, serem 
observados os requisitos 
taxativos de validade dos 
negócios jurídicos, tendo 
em vista que são essenciais 
pois formam sua substân-
cia. Estes requisitos estão 
dispostos no artigo 104 do 
Código Civil, incisos I e II 
onde expressam que: as 
partes devem ser capazes e 
o objetivo lícito, possível, de-
terminado ou determinável.

O inciso III do artigo 462 
do Código Civil compreen-
de que, tendo o contrato 
obedecido os requisitos ex-
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Recentemente, 
em duas decisões 
distintas, juízes do 
Estado de Sao Paulo 
decidiram que o 
responsável pelo 
pagamento do salário 
de gestantes afastadas 
na pandemia devido 
a lei 14.151/21 é o 
INSS

Em 13 de maio, 
foi publicada a lei 
14.141/21, que de-

termina o afastamento da 
empregada gestante das 
atividades presenciais, 
devendo trabalhar a dis-
tância, sem prejuízo da re-
muneração, durante todo 
o período de emergência 
de saúde pública decor-
rente do Coronavírus.

Os magistrados de-
fendem que não  cabe à 
empregadora a obrigação 
de arcar com tais encar-
gos, na impossibilidade 
do exercício da profissão 
ocasionada pela crise

A primeira ação judi-
cial (Processo: 5006449-
07.2021.4.03.6183) foi 
proposta por uma empre-
sa que presta serviços de 
atendimento médico de 
urgência e emergência 
em prontos-socorros e 
unidades hospitalares de 
terceiros. A autora afir-
mou que conta com uma 
equipe de enfermagem 
contratada pelo regime 
celetista que teria aludida 
lei sido omissa em relação 
ao afastamento das em-
pregadas gestantes cujas 
atividades não podem ser 
realizadas a distância e 
quanto à responsabili-
dade pelo pagamento da 
remuneração das traba-
lhadoras afastadas.

Elucida ainda que ao 
ser obrigada a manter a 
remuneração das empre-
gadas gestantes deveria 
contratar outros profis-
sionais para substituírem 
as afastadas, gerando um 
enorme dispêndio na atu-
al conjuntura econômica.

Ao deferir a liminar, 
a juíza Federal Noemi 
Martins de Oliveira, da 14ª 

vara Cível Federal de SP, 
ponderou que, no caso em 
análise, em que se trata de 
trabalho de enfermagem, 
é impossível o exercício 
das atividades profissio-
nais pelas empregadas 
gestantes a distância, em 
seus domicílios e que não  
caberia à empregadora o 
ônus de  tais encargos, 
na impossibilidade do 
exercício da profissão 
ocasionada pela crise 
emergencial de saúde 
pública. 

Discorre a magistrada 
em sua decisão: “Ao 
imputar-se aos empre-
gadores o custeio de 
tais encargos, cria-se 
dificuldade de empre-
go, aumentam-se as 
dispensas e reduz-se 
oportunidades empre-
gatícias para mulheres, 
no mercado de trabalho 
já tão escasso”. Conclui 
a juíza que a pessoa jurí-
dica autora deve pagar a 
remuneração prevista no 
contrato de trabalho em 
vigor, diretamente às suas 
empregadas gestantes, 
assumindo tais paga-
mentos, extraordina-
riamente, a natureza 
de salário-maternida-
de, cabendo ao INSS a 
responsabilidade final 
pelos pagamentos, por 
meio da compensação 
com as contribuições 
incidentes sobre a folha 
de salários e demais ren-
dimentos.

O Valor Econômico re-
latou decisão similar em 
outra ação, cuja autora 
acionou a justiça para que 
o INSS fosse obrigado a 
pagar salário-maternida-
de à babá de sua filha. Ao 
analisar o caso, o juiz Fe-
deral José Tarcisio Januá-
rio, da 1ª vara Federal de 
Jundiaí/SP, afirmou que a 
situação é semelhante à 
prevista no parágrafo 3º 
do artigo 394-A da CLT 
e que a legislação prevê 
que esse ônus pode ser 
repassado ao INSS.

Eduardo Moisés

Gestantes afastadas 
na pandemia: encargos são 

obrigação do INSS

Contrato de promessa e venda não 
pode ter cláusula de arrependimento
O vendedor passa a ser obrigado a entregar o imóvel, uma vez que o efeito deste contrato impede 
situações de compra e venda do imóvel para terceiros

para terceiros. Na situação 
em que haja inadimplência 
no pagamento das parce-
las acordadas, o vendedor 
poderá ingressar com ação 
judicial para rescisão do 
contrato, junto com pedido 
de reintegração de posse. 
O artigo 32 da Lei 6.766/79 
prevê que, se vencida e não 
paga a prestação, o contrato 
é anulado depois de 30 dias 
após a notificação expressa 
ao devedor.

Essa contextualização 
abrange de modo geral, o 
conceito da promessa de 
compra e venda, antes de 
assinar este documento é 
importante entender a ne-
cessidade do seu registro e 
obrigação que os envolvidos 
passam a ter, uma vez que, 
caso o negócio não seja con-
cluído, pode trazer grandes 
prejuízos para ambas as 
partes. O que se recomenda 
é assistência de um advoga-
do especialista em direito 
imobiliário para análise das 
cláusulas do contrato, antes 
de receber as assinaturas.

(*) - Graduando em Direito com 
certificação “Decipher” (Método 

Decipher – Investigações 
Corporativas), é coordenador de 

investigações da Leme Forense e 
responsável pelo setor de Análise 

de Direitos Creditórios (www.
centraldascertidoes.com.br).

postos no parágrafo acima, 
é dispensável a Escritura 
Pública de Promessa de 
Compra e Venda, registrada 
no Cartório de Notas, ou seja, 
não é obrigatório o registro 
público do mesmo no Car-
tório de Notas. Importante 
ter entendimento que neste 
tipo de contato não é possível 
haver cláusula de arrepen-
dimento, conforme o artigo 
463 do Código Civil, artigo 
5º do Decreto-Lei 58/1937, 
Decreto 3.079/38 e súmula 
166 do STF.

Este documento passa a 
ter alguns efeitos no que 
tange ao seu registro ou não, 
na matrícula do imóvel. Se 
não houver averbação na 

matrícula do imóvel, mantida 
no Cartório de Registro de 
Imóveis, existirá somente 
uma obrigação de caráter 
pessoal do vendedor em 
conferir a Escritura Pública 
de Compra e Venda, depois 
de quitados os valores da 
venda do imóvel. Se houver 
averbação na matrícula do 
imóvel, no Cartório de Re-
gistro de Imóveis, existirá 
o direito real de compra do 
imóvel em favor do promis-
sor comprador.

Isso significa que o ven-
dedor passa a ser obrigado 
a entregar o imóvel, uma 
vez que o efeito deste con-
trato impede situações de 
compra e venda do imóvel 

Perdão tácito: o que ninguém te 
contou sobre a justa causa
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urbanização também seguirá crescendo. O poder econômi-
co global mudará, com os mapas econômico e geopolítico 
reescritos. E as preocupações ambientais estarão inseridas 
nessa jornada de reestruturação que vivemos. 

4O que será importante? - Entre as competências 
vitais para o futuro das empresas estão o pensamento 
analítico e inovador, a aprendizagem ativa e estratégias 
de aprendizagem; a solução de problemas complexos; 
pensamento crítico e analítico.

Tanbém, criatividade, originalidade e iniciativa; lideran-
ça e influência social; uso, monitorização e controle da 
tecnologia; design e programação tecnológica; resiliência, 
tolerância ao estresse e flexibilidade; e raciocínio, resolução 
de problemas e ideação. 

5Autoajuste - A tecnologia permite melhorar o 
desempenho, mas ela é um meio, não o fim. As learning 
organizations, empresas que constroem com velocidade 
suas infraestruturas tecnológicas, também devem preparar 
seus colaboradores para saber extrair o máximo dessas 
tecnologias. Já o desempenho está entre dois eixos: dina-
mismo e complexidade. 

Há, portanto, a necessidade de sermos mais ágeis, di-
nâmicos, automatizados e algorítmicos para construirmos 
empresas que possam ser autoajustáveis. Ou seja, corpo-
rações que corrijam a rota rapidamente diante do contexto 
de mercado. Tudo isso é suportado por uma mentalidade 
ágil, que deve vir antes da metodologia ágil. 

6O passado já passou - Seja referente ao passado 
mais antigo ou mais recente, é importante considerar que 
ele não vai voltar. Apesar da esperança com a vacina, por 
exemplo, o mundo não vai voltar ao que era antes. 

Há um novo modelo, um novo mundo híbrido, que as 
pessoas perceberam que funciona, se renderam a ele e 
passaram a utilizá-lo. Portanto, devemos aceitar isso. Não 
adianta querer forçar o mundo a voltar para uma fôrma da 
qual ele já saiu, entrou em outra e está dando certo. 

7Quatro eixos estratégicos - As empresas do 
futuro têm por base, em primeiro, as pessoas. Depois, as 
tecnologias, em que o foco está na nuvem e na experiência 
do usuário (UX), pois são as bases para se conseguir fazer 
a transformação digital. Em seguida, os dados, para além 
de big data, com foco em smart data. 

E por último, mas não menos importante, a plataforma, 
no entendimento de pertencer a um ecossistema amplo. 
Devemos, portanto, olhar para esses eixos como o suporte 
de uma nova lente da gestão, que passa pelo propósito, 
pela cultura e pelo valor. Isso diferencia uma empresa por 
agilizar decisões; preparar pessoas; e transformar o negócio, 
orientando a dados. 

E isso só é possível com soluções de cloud, por exem-
plo, que permitam acelerar a capacidade de entrega de 
competências. 

(*) - É CEO da Inova Consulting e da Inova Business School, autor e professor de 
Future, Strategy, Trends & Innovation (www.inovaconsulting.com.br). 
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tempestade. Mas cada um com seus recursos. Enquanto 
alguns estão em transatlânticos, outros seguem em jet-skis, 
botes, boias ou até nadando em alto-mar. 

3Prioridades e tópicos para o futuro - A mentali-
dade do futuro se relaciona a algumas prioridades: o foco 
em habilidades de inovação; empresas ágeis que aprendem 
rápido; a colaboração e a parceria da empresa internamen-
te e com o ecossistema; o conceito de ambidestria, que 
significa poder olhar para o negócio hoje, sem perder de 
vista o futuro; e as capacidades dos softwares. Já algumas 
mudanças irão moldar o futuro dos negócios. 

A tecnologia continuará a ser o acelerador da transfor-
mação. Teremos mais gente no mundo vivendo mais. A 

Se a transformação digital já era uma realidade - ou ao menos um termo - no cotidiano das empresas, a partir de 2020, com a 
pandemia e seus impactos, podemos dizer que isso entrou em um modo turbinado. Da noite para o dia, nossas casas  

viraram o principal local de trabalho e a palavra nuvem deixou de ser uma tendência para virar uma necessidade. 

Luis Rasquilha (*) 

Um estudo recente da Unisys identificou que 60% 
dos líderes da América Latina consideram o au-
mento de eficiência como o principal benefício da 

cloud computing. O segundo maior ganho da tecnologia, 
apontado por 57% dos gestores, é a acessibilidade de dados 
remotamente. Em um mundo pós-pandêmico, nos negócios 
ou em nossa vida pessoal, a única certeza é a de que nada 
será como antes. 

Claro que é possível fazer um balanço do que ocorreu e 
ter algumas percepções do que está por vir, mas o fato é 
que, de uma maneira ou de outra, é preciso ter uma men-
talidade voltada ao futuro. A seguir, sete insights para a 
construção dessa mentalidade. 

1Conhecimento é poder - A transformação atual 
está alinhada com a era da informação, em que o recurso 
estratégico de poder é o conhecimento. Nesse contexto, não 
se trata apenas dos dados disponíveis, mas o que será feito 
com eles. A discussão é como conseguir traduzir as infor-
mações e dados em conhecimento aplicável para a gestão. 

Fala-se muito em dados, mas quais dados? Como traba-
lhá-los, caracterizá-los, acessá-los e disponibilizá-los em 
segurança para a cadeia de valores da empresa? Esse é o 
grande desafio. 

2Tudo mudou - Na área de gestão, a pandemia ace-
lerou a transformação de negócios e obrigou profissionais 
e empresas a encontrar novos caminhos para o trabalho 
cotidiano. Nesse sentido, atualmente não há mais a com-
petição entre empresas, negócio contra negócio. 

Há, sim, disputa sobre as transições de mercado, que 
impõem novas realidades, exigem o uso de tecnologias, 
requerem novas habilidades e remodelam negócios. Não 
estamos no mesmo barco, estamos todos sob a mesma 
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NEGÓCIOS

MUDANÇAS RÁPIDAS



As novas faces 
e fases da ciência 

na pandemia
Há um ano e quatro 
meses, a ciência trava 
uma batalha resiliente 
e incansável contra a 
pandemia

Em meus anos de-
dicados à pesqui-
sa, não vejo um 

momento que possa ser 
comparado aos desafios 
que enfrentamos desde 
então e às conquistas 
alcançadas. A ciência 
compreendeu melhor o 
vírus, propôs terapias 
com base em testes bem 
conduzidos, criou vaci-
nas. Mas a necessidade 
de continuar aprendendo 
e somando esforços é 
enorme. E inesgotável.

No Brasil, a participa-
ção como voluntários em 
pesquisas ainda não é tão 
difundida como em ou-
tros países. Mas a empatia 
trazida pela pandemia e 
o entendimento de que 
a Covid-19 é uma doença 
da sociedade difundiram 
a importância de cada um 
nesse processo. Voluntá-
rios e suas famílias foram 
de uma grandeza e impor-
tância ímpar, entendendo 
toda a necessidade e 
aplicação da ciência. 

Em meio à incerteza 
que a Covid-19 traz, à 
dor de perder ou ver 
sofrer quem se ama, não 
pensaram duas vezes em 
ajudar a salvar vidas. E se 
as pesquisas têm novas 
faces, elas têm também 
novos olhos e mãos. En-
fermeiros, farmacêuticos, 
intensivistas, cirurgiões, 
fisioterapeutas foram 
protagonistas para novos 
achados e, principalmen-
te, novas aplicações. 

São profissionais que 
até então não estavam 
envolvidos em pesqui-
sas acadêmicas, mas, 
pela imposição do vírus, 
uniram a assistência à 
coleta de materiais, às 
micro biópsias, ao recru-
tamento de voluntários, 
à implantação imediata 
de mudanças de protoco-
los. Esse processo ganha 
ainda mais importância 
porque a ciência não está 
seguindo o ritmo habitual 
na pandemia. 

Pesquisas vão aconte-
cendo e seus resultados 
imediatamente nortean-
do as ações dos profis-
sionais da linha de frente 
no cuidado aos pacientes 
infectados. Intercâmbios 
de pesquisadores em 
redes  reúnem hospitais 
referência de todo país, 
trocando informações em 
tempo recorde e permi-
tindo que instituições de 
saúde se adaptem a cada 
mudança verificada por 
pesquisadores em dife-

rentes partes do mundo.
Se usarmos as preva-

lências reportadas no 
recente estudo do Impe-
rial College de Londres, 
temos, no Brasil, um 
número de pessoas que 
pode variar de 4 a 11 
milhões, com enormes 
impactos na sua vida e de 
suas famílias trazidos pela 
chamada “Covid longa”, 
inclusive com redução da 
capacidade de trabalho. 

Depois de um período 
agudo da doença, isola-
mento, solidão, em um 
percentual de infectados, 
ficam as incapacidades 
adquiridas. Se consi-
derarmos que os atuais 
pacientes brasileiros são 
cada vez mais jovens, é 
clara a constatação de que 
isso terá reflexos ainda 
mais marcantes para a 
sociedade.

E, mais do que nunca, 
é preciso enxergar as 
pessoas por trás desses 
números. Esse talvez 
tenha sido um dos prin-
cipais aprendizados da 
pandemia. Porque são 
essas pessoas que nos mo-
tivam e também tornam 
possíveis os avanços que 
tivemos até aqui. Não há 
como negar que a ciência 
ganhou novos rostos des-
de o início da Covid-19. 

São pais, mães, es-
posas, filhos, famílias 
inteiras que colocaram a 
possibilidade de avançar 
nas descobertas sobre 
o Coronavírus acima de 
suas próprias dores, prin-
cipalmente as do luto. A 
adesão desses pacientes 
e familiares tornou todo o 
conhecimento que temos 
hoje possível.

Agora teremos que unir 
esforços, entre SUS, siste-
ma de saúde suplementar, 
setor empresarial e uni-
versidades, para coletar 
dados, aprender rápido 
e oferecer reabilitação a 
esse “exército” de sobre-
viventes do Coronavírus 
ou teremos um aumento 
insustentável no número 
de pessoas dependentes 
de atendimentos de saú-
de. Pessoas que não são 
números, mas rostos, 
assim como as muitas 
faces que fizeram parte 
da ciência nesse período. 

Da mesma forma como 
a Covid-19 é uma doença 
da sociedade, os impactos 
que ela deixará também 
serão e atuando como 
sociedade integrada que 
minimizaremos esses 
impactos a médio e longo 
prazo.

(*) - Coordenadora de Pesquisa 
do Centro de Ensino, Pesquisa e 

Inovação dos Hospitais Marcelino 
Champagnat e Universitário Cajuru, 

é coordenadora do Programa de Pós 
em Ciências da Saúde da Escola de 

Medicina da PUCPR.

Cristina Baena (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JORGE WALLACE YUKIO TAIRA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1991, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Akio Taira e de Floripe de Fatima Sebastião. 
A pretendente: ELIANE ALMEIDA LEÃO DA SILVA, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1994, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Reinaldo Roberto da Silva e de Luciene Almeida Leão 
da Silva.

O pretendente: DJALMA ANTONIO DOS SANTOS, profissão: açougueiro, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 21/09/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Antonio dos Santos e de Maria José da 
Silva Santos. A pretendente: MARIA ZELIA GONÇALVES DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Central, BA, data-nascimento: 15/07/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco da Silva e de Otalicia Gon-
çalves da Silva.

O pretendente: BARTOLOMEU SEVERINO DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Machados, PE, data-nascimento: 08/03/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moaci Severino da Silva e de Raimunda Maria 
da Silva Santana. A pretendente: ANDRESSA KELLY DA SILVA, profissão: tosadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio da Silva e de Maria José 
dos Santos.

O pretendente: BRUNO BRAULLER DE SOUSA RIBEIRO, profissão: líder de merchan-
dising, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Fernando Mota Ribeiro e 
de Cicera Serafim de Sousa Ribeiro. A pretendente: DANIELE RIBEIRO TORRES, 
profissão: vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jonas Mendes Torres e 
de Ana Lucia Virgens Ribeiro Torres.

O pretendente: DJALMA VIEIRA DE SOUSA, profissão: segurança, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 10/03/1960, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Vieira de Sousa e de Maria Celeste 
de Sousa. A pretendente: ADRIANA ALVES DA SILVA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mário Alves da Silva e de Jardelina dos Santos 
Alves.

O pretendente: SÉRGIO MOURA LIMA, profissão: taxista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1970, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Artur Moura Lima e de Neuza Josefa de Carvalho Lima. A pretenden-
te: CLARISCE LIMA DA SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalida-
de: Belmonte, BA, data-nascimento: 07/07/1981, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Claudionor da Silva e de Carmelita Batista Lima.

O pretendente: JHONE EDER LOPES DOS SANTOS, profissão: roteirista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Erivaldo dos Santos e de Maria Cristina Lopes 
dos Santos. A pretendente: CAUANA DA SILVA, profissão: fiscal de loja, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1992, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Catarina Machado da Silva.

O pretendente: JOSÉ CAETANO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: viúvo, na-
turalidade: Jurema, PE, data-nascimento: 18/05/1955, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Caetano Faustino da Silva e de Minervina Maria da Silva. A preten-
dente: VILMA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Atalaia, 
AL, data-nascimento: 22/01/1961, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonia Rodrigues da Silva.

O pretendente: ANDRÉ LOPES QUEIRÓS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Ananias dos Santos Queirós e de Zulma de Jesus Lopes 
Queirós. A pretendente: MARIA SANDRA DIAS, profissão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Porteirinha, MG, data-nascimento: 21/01/1967, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Orosmino Manoel Dias e de Terezinha Cordeiro 
dos Santos Dias.

O pretendente: GIULLIANO CONTI PANEPINTO, profissão: aux. administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vitorio Panepinto e de Edna Ferreira dos Santos 
Panepinto. A pretendente: TAYLA APARECIDA POMPEU PEREIRA, profissão: corre-
tora de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lindomar Pereira e de 
Maria Claudia Pompeu Pereira.

O pretendente: LUAN LIMA DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Juraci Barbosa dos Santos e de Neuze Louro de Lima. 
A pretendente: RAQUEL EVELIN LEITE SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1997, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Dantas Leite e de Maria de Fatima 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: RODRIGO APARECIDO DE ALMEIDA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Esperança Almeida da Silva. A pretendente: JO-
SIANE ROSA LEÃO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Botuporã, 
BA, data-nascimento: 22/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Edilson de Azevedo Leão e de Jovelina Rosa Leão.

O pretendente: EDINEI DE OLIVEIRA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Leme, SP, data-nascimento: 28/01/1977, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Benedito de Oliveira e de Neide Rocha de Oliveira. A pretendente: 
RENATA ROBERTA DIAS PAIVA, profissão: agente comunitária de saúde, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Dias Paiva e de Maria de Jesus 
Oliveira.

O pretendente: MARCELO PAIS BATISTA, profissão: aux. elétrico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/09/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jucelino Batista da Silva e de Emilia Correia Pais Batista. 
A pretendente: FRANCIELI ZENITA SILVA DIAS, profissão: analista de controladoria, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1993, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel de Ramos Dias e de Maria Lina 
da Silva Dias.

O pretendente: DAVID AZEVEDO FOGAÇA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/11/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Gilmar dos Santos Fogaça e de Rosinete de Azevedo Souza. A 
pretendente: LEILA CRISTIANE SOUZA RIOS, profissão: cuidadora de idosos, estado 
civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 12/02/1982, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Martins Rios e de Damiana Souza Rios.

O pretendente: HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS, profissão: operador de máqui-
na, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Silvestre dos Santos Filho 
e de Neuzineia Santana dos Santos. A pretendente: ADRIANA RIBEIRO CARDOSO, 
profissão: auxiliar de montagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 09/03/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marlene 
Ribeiro Cardoso e de Humberto Moura Cardoso.

O pretendente: AHMAD TAHA, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/11/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Abdallah 
Ahmad Taha e de Mouha Abdallah Taha. A pretendente: SAMARA MATAR EL' KHATIB, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Matar Nagi El' Khatib e de Mariam Ali Daychoum.

O pretendente: FABIO APARECIDO NATALI, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Mauri Natali e de Marlene Sales de Freitas Natali. A pretenden-
te: GRASIELE RODRIGUES, profissão: dentista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de João Batista Rodrigues e de Maria Izaete Rodrigues.

O pretendente: HENRIQUE GOMES SOARES, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Helenice Gomes Soares. A pretendente: GLEYCIANE NEL-
MA MONIQUE DE SOUZA VIANA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natura-
lidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/06/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Nelmo Alves Viana e de Simone Silva de Souza.

O pretendente: FRANCISCO ROBSON AZEVEDO GOMES, profissão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Sobral, CE, data-nascimento: 29/08/1990, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Maria do Rosário Azevedo Gomes. A pretendente: 
PALOMA DA SILVA BELARMINO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ediclaudiano Pereira Belarmino e de Maria de Fatima da Silva.

O pretendente: CLÁUDIO ALVES DE OLIVEIRA, profissão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1972, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Epaminondas de Oliveira e de Maria José Josefina 
de Oliveira. A pretendente: REGINA SOARES DA ROCHA, profissão: secretária, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 19/10/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Augusto da Rocha e de Maria Soares 
da Rocha.

O pretendente: RENATO CAMPIANI ROCHA, profissão: motorista de aplicativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Miguel Ozorio Rocha e de Elisabete Catarina 
Campiani Rocha. A pretendente: JULIANE ELIZABETE PACHECO LOURENÇO, pro-
fissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
13/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Julio Cesar da Silva 
Lourenço e de Poliana Silva Pacheco.

O pretendente: MATEUS DIOGO MATOS ROSSI, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1992, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jose Antonio Rossi e de Nadir Rocha de Matos Rossi. A 
pretendente: DAYANE MARQUES DA SILVA, profissão: aux. de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1991, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Marques da Silva e de Edileusa Maria da Silva.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR DE ALENCAR, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Almeida Alencar e de Josefa Francisco Bezerra. 
A pretendente: TATIANE KAROLIN DA SILVA ROCHA, profissão: do lar, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 
17/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio da Silva Rocha 
e de Silvana Rodrigues da Silva Rocha.

O pretendente: ROGÉRIO ALVES DE SANTANA, profissão: encarregado de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 09/10/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gabriel Brito de Santana e de Eugênia Alves de 
Santana. A pretendente: CARLIETE ALVES BITENCOURT, profissão: balconista, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 29/10/1988, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Milton Rodrigues Bitencourt e de Maria Rumana 
Alves Bitencourt.

O pretendente: LEANDRO DIAS, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1985, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Marinalva Neres Dias. A pretendente: ELAINE BORGES MACENA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moyzés Borges Macena 
e de Donizetti Maria Borges Macena.

O pretendente: VINICIUS MULLER FOGANHOLI, profissão: aux. de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1996, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Antonio Foganholi e de Milene Siqueira 
Muller. A pretendente: TAYNÁ GABRIELA CUCATO AURESCO, profissão: aux. finan-
ceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudecir Auresco e de Aparecida 
de Cassia Cucato.

O pretendente: BRUNO SILVA REZENDES, profissão: comprador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Pedro Francisco Rezendes Filho e de Admilda Aparecida Silva 
Rezendes. A pretendente: BRUNA LIMA DOS SANTOS, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Miguel Jose de Lima e de Noelia Camilo dos 
Santos.

O pretendente: OSNIR CINTRA SANTOS, profissão: ajudante de motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 01/08/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Judicael Carolino Santos e de Avani Cintra Santos. A preten-
dente: IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1978, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio José dos Santos e de Iara Aparecida 
dos Santos.

O pretendente: ALEX PEREIRA DE FREITAS, profissão: coordenador de contratos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 12/08/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reinaldo Pereira de Freitas e de No-
emia Dias de Souza. A pretendente: SYLVIA VIEIRA BELLINI DE FREITAS, profissão: 
policial militar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/11/1967, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sylvio Pereira Bellini e 
de Odila Vieira Bellini.

O pretendente: EDNEY DA SILVA COSTA, profissão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paraibano, MA, data-nascimento: 12/10/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edimar da Silva Costa e de Daguimar Francisca Araujo da Silva 
Costa. A pretendente: THAYS REIS DA SILVA, profissão: operadora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Paraibano, MA, data-nascimento: 28/05/1999, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Niculau da Silva e de Eva da Silva Reis.

O pretendente: FERNANDO LUCAS VENTURA, profissão: funcionário público esta-
dual, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Ventura de Castro 
e de Margarida Lucas Ventura. A pretendente: THAMIRYS LINO SANTOS, profissão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jenivaldo Lino Santos e 
de Nidia Martiniuk Santos.

O pretendente: ALEXSANDRO ALVES SANTANA, profissão: aux. de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agenor Alves Santana e de Vanilce Oliveira da 
Silva Santana. A pretendente: TIFFANY DE LIMA MOREIRA, profissão: aux. de car-
tório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vanderlei Moreira e de Sandra Cris-
tina Chaves de Lima.

O pretendente: YOUFRANTZSON LOUIGENE, profissão: técnico de ar condicionado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 21/02/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Meance Louigene e de Elmase Calixte. A pretendente: 
MAX LAINE CLERVIL, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-
nascimento: 03/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maxo Clervil 
e de Marie Gislaine Laminand.

O pretendente: RAFAEL CRUZ LOURENSINI, profissão: técnico eletrotécnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Airton Lourensini e de Genilce da Cruz Lou-
rensini. A pretendente: IZAMARA DANTAS ALVES, profissão: consultora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1995, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Egidio Melo Alves e de Pedrina Dantas 
Batista Alves.

O pretendente: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: gestor financeiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rilvo Ribeiro dos Santos e de Aparecida Maria 
dos Santos. A pretendente: DENISE FERREIRA DA SILVA, profissão: professora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 10/03/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas da Mata Silva 
e de Isleide Ferreira Dias Silva.

O pretendente: ÉRICK EDUARDO PINHEIRO DA SILVA, profissão: auxiliar de esto-
que, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Eduardo Pinheiro da Silva 
e de Cicelia Matias da Silva. A pretendente: MAGDA OLIVEIRA DOS SANTOS, pro-
fissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Raimundo Sales 
dos Santos e de Ivanilda Soares de Oliveira.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, profissão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 05/07/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique Rodrigues de Souza e de Neiva 
Rodrigues Ribeiro de Souza. A pretendente: THAIS NUNES BASTOS, profissão: ban-
cária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
08/10/1994, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Anderson de Almeida 
Bastos e de Ligia Nunes Ferreira.

O pretendente: WESLEY COSTA VIEIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edson Rene Vieira e de Marilene da Costa Santos. A pretenden-
te: MARIA EDUARDA FIGUEREDO DOS SANTOS, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/2001, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Alenildo José dos Santos e de Francinete Figueredo 
de Souza.

O pretendente: JOSÉ FERNANDES DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jaguaribara, CE, data-nascimento: 22/06/1970, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Nilson Neto e de Francisca Laice Fernandes. A preten-
dente: MARIA RITA ZACARIAS DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo Amaro das Brotas, SE, data-nascimento: 31/05/1966, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manuel Zacarias dos Santos e de Maria de 
Lourdes Cardoso dos Santos.

O pretendente: OSCAR APARECIDO XAVIER FERREIRA, profissão: pedreiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 
25/02/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Francisco Xa-
vier Ferreira e de Maria de Fátima Alves dos Santos Ferreira. A pretendente: GRA-
CIANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Sebastião Paulino da Silva e de Ana Maria Magalhães 
da Silva.

O pretendente: ALEXSANDRO DE ALMEIDA FERREIRA, profissão: aux. de produ-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amarildo Dantas Ferreira e de Vilma 
Cristina de Almeida. A pretendente: GISELE CANDIDO DE OLIVEIRA, profissão: aux. 
de seviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Amauri Rocha de Olivei-
ra e de Valdelice Candido.

O pretendente: VÍTOR DE LIMA TATANGELO, profissão: serralheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Guilherme Aparecido Tatangelo e de Sonia de Lima Ramos 
Tatangelo. A pretendente: MICHELLE WEINBERGER COUTINHO SILVA, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
25/02/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dorival Coutinho da 
Silva e de Shyrlei Weinberger Silva.

O pretendente: PEDRO PAULO GENEROZO, profissão: programador de CNC, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Donizetti Aparecida Generozo e de Maria de An-
drade Generozo. A pretendente: SUELEM CRISTINA RAGAZINI, profissão: vendedo-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/06/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Luis Ragazini e de Sandra 
Regina da Silva Ragazini. Es
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 21 de julho de 20218

 

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:

LUIS FERNANDO DE SOUZA PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão ajudan-
te geral, nascido neste Distrito (CN:LV.A/314.FLS.081-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(13/01/1992), residente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco A, 
apartamento 28, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar Pinheiro e de Claudiza 
Maria de Souza. MARIA JULIANA DA CRUZ ALENCAR, estado civil solteira, pro-
fissão vendedora, nascida em Canapi, Estado de Alagoas (CN:LV.A/018.FLS.084V 
OURO BRANCO/AL), Canapi, AL no dia três de maio de mil novecentos e noventa 
e um (03/05/1991), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco 
A, apartamento 28, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Jaecio Alencar e de 
Maria Edileide da Cruz Alencar.

EVANGELISTA DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão armador, nasci-
do em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/047.FLS.107 BATALHA/PI), Batalha, PI no dia 
vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (24/11/1987), residente 
e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 900, casa 06, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes da Silva Rodrigues. ROSANA DE SOUSA 
RODRIGUES, estado civil solteira, profissão lavradeira, nascida em Boa Hora, Estado 
do Piauí (CN:LV.A/029.FLS.174 BARRAS/PI), Boa Hora, PI no dia cinco de março de 
mil novecentos e oitenta e nove (05/03/1989), residente e domiciliada Avenida Miguel 
Ignácio Curi, 900, casa 06, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Rodrigues Neto e de Geracinda Ribeiro Sousa.

FRANCISCO JAKSON VIEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/198.FLS.286V-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e 
oitenta e um (29/04/1981), residente e domiciliado Rua Valdomiro Urbani, 15, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira do Carmo e de Maria 
Uilca Vieira Pereira. RENATA LEITE, estado civil solteira, profissão vendedora, nasci-
da em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.010V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e três (19/09/1983), residente 
e domiciliada Rua Valdomiro Urbani, 15, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Eliana Leite.

KALEBE GUIMARÃES TORRES, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/231.FLS.218 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (15/08/1995), resi-
dente e domiciliado Rua Mateus Mendes Pereira, 311, A, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marivaldo de Santana Santos Torres 
e de Meire Aparecida Guimarães Torres. SABRINA PEREIRA MARTINS, estado ci-
vil solteira, profissão professora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/302.FLS.255V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e 
oito (01/03/1998), residente e domiciliada Rua Nelson Faria Mendes, 59, Jardim Três 
Marias, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Martins e de Diocele 
Pereira da Silva Martins.

MANOEL SOLON BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encanador, 
nascido em Bom Conselho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.093-BOM 
CONSELHO/PE), Bom Conselho, PE no dia sete de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e três (07/02/1973), residente e domiciliado Rua Sebastião Miguel da Silva, 
177, casa 07, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bezerra da 
Silva e de Izabel Lourenço da Silva. SANDRA MARIA LOURENÇO BARROS DA 
PAZ, estado civil divorciada, profissão diarista, nascida em Distrito Rainha Izabel, 
Município de Bom Conselho, Estado de Pernambuco, Bom Conselho, PE no dia 
vinte e um de novembro de mil novecentos e setenta e oito (21/11/1978), residente 
e domiciliada Rua Sebastião Miguel da Silva, 177, casa 07, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Pedro da Paz e de Donatile Lourenço Barros 
da Paz.

RICHARD GUSTAVO MANOEL FLORENTINO, estado civil solteiro, profissão estoquis-
ta, nascido neste Distrito (CN:LV.A/336.FLS.101V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de março de mil novecentos e noventa e nove (06/03/1999), residente e domici-
liado Rua Bartolomeu Ferrari, 899, apartamento 21-C, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo dos Santos Florentino e de Regiane 
Manoel. NATALIA VIEIRA FEITOSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/122.FLS.051V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (18/10/1994), residente 
e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 899, apartamento 21-C, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Firmino Soares Feitosa Júnior e 
de Adriana Rocha Vieira Feitosa.

DANIEL FERNANDES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão assistente de 
crédito imobiliário, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/041.FLS.119-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (01/02/1987), residente e domiciliado Rua Canção Agalopada, 53, 
casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Gildasio Fernandes Ferreira e de Juvanice do Nascimento Fernandes Ferreira. 
MARILENE CAMELO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
produção, nascida em Santa Quitéria, Estado do Ceará, Santa Quitéria, CE no 
dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/12/1985), residente 
e domiciliada Rua Sargento Pedro dos Santos, 95, casa 01, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Joaquim de Oliveira e de Joaquina 
Camelo de Oliveira.

DIEGO ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Ita-
buna, Estado da Bahia (CN:LV.A/094.FLS.067-2º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, 
BA no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e um (03/08/1991), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Catalani, 187, casa 01, Jardim Cibele, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Derival José dos Santos e de Mara Mônica Gomes Rocha dos Santos. 
MURIELE ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em Camamu, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.223 IBIRAPITANGA/BA), Camamu, 
BA no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e sete (26/10/1997), 
residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 187, casa 01, Jardim Cibele, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdomiro Santana da Silva e de Rita de Cassia Conceição de 
Almeida.

VALDONE LEONARDO GOMES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profis-
são do lar, nascido em Tauá, Estado do Ceará (CN:LV.A/012.FLS.239-DISTRITO DE 
INHAMUNS-TAUÁ/CE), Tauá, CE no dia nove de setembro de mil novecentos e no-
venta e nove (09/09/1999), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 34, casa 02, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdizar Leonardo de Sousa e de Cosma 
Maria Gomes do Nascimento. MARIA MADALENA MOREIRA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Mombaça, Estado do Ceará (CN:LV.A/080.
FLS.127-1º OFÍCIO DE MOMBAÇA/CE), Mombaça, CE no dia sete de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove (07/08/1989), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 
34, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pinheiro dos Santos 
e de Maria de Fátima Moreira.

ENZO DE ALMEIDA PAZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/101.FLS.006V-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (24/12/1997), residente e domi-
ciliado Rua Cintra, 414, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Nilton da Paz e de Marcia Maria de Almeida Paz. CATIANI PEREIRA 
DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/394.FLS.283V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
abril de dois mil e um (26/04/2001), residente e domiciliada Rua Cinco, 1261, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Ednaldo da 
Silva e de Nilzete Pereira dos Santos Silva.

RALPH BRENDO INACIO MIRANDA, estado civil solteiro, profissão militar, nascido 
no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/257.FLS.171V LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e oito (09/09/1998), 
residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 480, apartamento 231, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido de Araujo Miranda e 
de Fernanda Inacio Severo. EVELLYN DE CÁSSIA MOREIRA DE ALMEIDA, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida no Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta 
Capital (CN:LV.A/199.FLS.074-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de junho de mil novecentos e noventa e nove (30/06/1999), residente e domici-
liada Rua Virgínia Ferni, 480, apartamento 231, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givanildo Ramos de Almeida e de Sandra Valeria 
Moreira Ramos de Almeida.

MARCOS APARECIDO LOPES, estado civil divorciado, profissão vidraceiro, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
sessenta e seis (14/10/1966), residente e domiciliado Rua Padre Francisco Tanho, 38, 
casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Aparecido Lopes 
Canavate e de Laurinda Lopes. IVONE JANAÍNA DOS SANTOS DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/077.FLS.030-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(25/08/1984), residente e domiciliada Rua Padre Francisco Tanho, 38, casa 04, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dirceu Emidio da Silva e de Maria Aparecida 
dos Santos da Silva.

ANDERSON GONÇALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.272-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos 
e oitenta e dois (19/10/1982), residente e domiciliado Rua Sebastião da Silva, 
32, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antônio Gonçalves 
de Lima e de Vera Lúcia Querina de Lima. SILEDA ALVES COUTINHO, esta-
do civil solteira, profissão analista contábil, nascida neste Distrito (CN:LV.A/019.
FLS.267-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e oito (26/02/1978), residente e domiciliada Rua Sebastião 
da Silva, 32, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Alves 
Coutinho e de Rosa de Andrade Coutinho.

LEONARDO TIBURCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/268.FLS.253-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (18/01/1997), residente e domicilia-
do Rua Pedro José Ribeiro, 74, casa 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Joanas Tiburcio da Silva e de Maria do Desterro da Cruz Silva. 
GIOVANA SOUZA ARAUJO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida no 
Subdistrito Paraíso, nesta Capital (CN:LV.A/340.FLS.188 ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e nove (29/04/1999), 
residente e domiciliada Rua Pedro José Ribeiro, 74, casa 01, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Pedro Araujo e de Eliane Silva 
Souza.

PEDRO QUEIROZ DA ROCHA, estado civil divorciado, profissão promotor de vendas, 
nascido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e um (30/09/1981), residente e domiciliado Avenida 
Lara Campos, 918, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Neto da 
Rocha e de Leonildes Queiroz da Rocha. JULIANA KEITE BONFIM DA SILVA, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em Carnaíba, Estado de Pernambuco, Carnaíba, 
PE no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (31/12/1988), 
residente e domiciliada Rua Barbatimão-do-Nordeste, 231, Vila Lourdes, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de José Bonfim dos Santos e de Luziete Torres Bonfim.

JOSE JAIRO RODRIGUES SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Acaraú, Estado do Ceará (CN:LV.A/013.FLS.065-BELA CRUZ/CE), Acaraú, 
CE no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e um (29/09/1991), 
residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 111, casa 01, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Eteval dos Santos e de 
Maria Edna Rodrigues Santos. TAINÁ SILVA DA COSTA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/385.FLS.279-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de novembro de dois mil (10/11/2000), residente e domiciliada Rua Joa-
quim Meira de Siqueira, 111, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Americo Ribeiro da Costa e de Fabiana Maria da Silva.

ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profissão consultor de engenharia de 
dados, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de 
mil novecentos e setenta e nove (04/12/1979), residente e domiciliado Rua Palmerino 
Calabrese, 173, apartamento 103, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Maria Jose da Silva. NEIZE ANTONIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão su-
pervisora de qualidade sênior, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de abril 
de mil novecentos e oitenta e dois (10/04/1982), residente e domiciliada Rua Palmerino 
Calabrese, 173, apartamento 103, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio da Silva e de Nair Lima da Silva.

JOSÉ MOACIR CECCON, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e 
sessenta (26/10/1960), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 649, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Ceccon e de Linda Corregio Ceccon. 
EDILENE SOARES MACIEL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Dis-
trito (CN:LV.A/035.FLS.105V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e sete (04/02/1967), residente e domiciliada Rua Ibiajara, 
649, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evardo Maciel e 
de Maria Helena Soares Maciel.

GABRIEL DOS SANTOS LUNA, estado civil solteiro, profissão ajudante de funileiro, 
nascido neste Distrito (CN:LV-A-283,FLS.119V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de julho de mil novecentos e noventa e sete (09/07/1997), residente e domicilia-
do Rua Agrimensor Sugaya, 930, bloco 05, apartamento 24, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Reginaldo Tavares Medeiros de Luna e de Ana Roberta dos 
Santos. CAMILA SANTOS BARROS, estado civil solteira, profissão atendente de tele-
marketing, nascida neste Distrito (CN:LV-A-187,FLS.116V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa e três (15/08/1993), residente 
e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 930, bloco 05, apartamento 24, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Normando Barros e de Walquiria Francisca dos 
Santos Barros.

VICTOR ACHETTA NETO, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/102.FLS.037V-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(12/12/1993), residente e domiciliado Rua José da Costa de Andrade, 105, bloco 03, 
apartamento 72, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Valmir 
Silva Achetta e de Miriam Pereira Achetta. LARISSA DOS SANTOS RODRIGUES, esta-
do civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/306.
FLS.049 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e 
noventa e oito (10/03/1998), residente e domiciliada Rua Sorvinha, 45, casa 02, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Rodrigues Ramos e de Ana Concei-
ção dos Santos.

HENRIQUE DE LIMA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.274-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(29/12/1989), residente e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 144, Jardim Cibele, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Misael Lopes do Nascimento e de Maria José de Lima 
Nascimento. CIBELI GOMES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão bancária, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/127.FLS.225-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de junho de mil novecentos e noventa (09/06/1990), residente e domiciliada Rua 
Alfredo Catalani, 144, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Rodrigues de Almeida e de Maria Selma Gomes de Almeida.

FABIO RODRIGO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão técnico de climatização, 
nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.223-CER-
QUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e se-
tenta e oito (04/01/1978), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 300, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Eva Prospero de Sousa. JULIANE JANYNE DE SOUZA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão analista financeira, nascida em Timbaúba, 
Estado de Pernambuco, Timbaúba, PE no dia sete de março de mil novecentos e oitenta 
e quatro (07/03/1984), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 300, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Neonilto Xavier da Silva e de Antonia de Souza da Silva.

DIEGO RODRIGUES MATOS, estado civil solteiro, profissão supervisor de qualidade, 
nascido no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.094-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (14/12/1988), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 03, 
apartamento 162, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Yoney Francisco Matos 
e de Edna Luiza Rodrigues Matos Sola. TACIANA LAIS GOMES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão coordenadora de qualidade, nascida em São José da Laje, Estado de 
Alagoas (CN:LV.A/030.FLS.161-1º DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL), São José 
da Laje, AL no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (01/08/1988), 
residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 03, apartamento 162, Colô-
nia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Gomes da Silva e de Luciene Garcez 
Gomes da Silva.

LEONARDO BRAGA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão técnico em manuten-
ção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/202.FLS.177V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de maio de mil novecentos e noventa e quatro (07/05/1994), residente e domi-
ciliado Rua Margarida Cristina Baumann, 123, casa 03, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Alves Barbosa e de Azenaide Ferreira Bra-
ga. JESSICA CAMILA LEÃO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão assistente 
de recursos humanos, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/110.FLS.233-ALTO DA 
MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e três 
(09/04/1993), residente e domiciliada Rua Mongubá, 157, Vila Carrão, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Marcio Leão de Almeida e de Ana Lucia Leão Rodrigues de 
Almeida.

ROMULLO MALCOLM SILVA SALES, estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/330.FLS.233-JABA-
QUARA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(08/10/1998), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 798, bloco A, aparta-
mento 43, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Erico Nordes Sales e de 
Ana Claudia Pereira da Silva. LANA GALDINA ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
gerente de cinema, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/481.FLS.129-CAPELA 
DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e noventa 
e oito (30/03/1998), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 798, bloco A, 
apartamento 43, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alan Ferreira de Araujo 
e de Andrea Galdina da Paz.

MARCELO CRUZ DE JESUS, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e um (09/09/1981), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco 
C, G3, apartamento 33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Matildes Maria 
de Jesus e de Jandira dos Santos Cruz de Jesus. ROSIANE CASSIANO DA ROCHA, 
estado civil solteira, profissão manicure, nascida em Limoeiro, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/003.FLS.082 DISTRITO URUCUBA-LIMOEIRO/PE), Limoeiro, PE no dia vinte 
e seis de julho de mil novecentos e setenta e três (26/07/1973), residente e domiciliada 
Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco C, G3, apartamento 33, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severino Cassiano da Rocha e de Litinha Flauzina da Rocha.

RAFFAEL DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão enfermeiro, nascido neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(21/01/1991), residente e domiciliado Rua Antônio Garcia Filho, 148, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir de Almeida e de Mirlene Zorzan 
de Almeida. SARA SERRA LIMA FERREIRA, estado civil solteira, profissão enfermei-
ra, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/519.FLS.144-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e nove 
(29/05/1999), residente e domiciliada Rua Noite Verde, 18, casa B, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Amaro Ferreira Filho e de Andreia Serra Lima 
Ferreira.

BRUNO DANIEL FABIANO HENGLES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profis-
são coordenador de logística, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
seis de abril de mil novecentos e oitenta e nove (06/04/1989), residente e domiciliado 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1643, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Elias Ferreira dos Santos e de Cleide dos Santos Fabiano. PRISCILLA 
SANTOS BRAVO, estado civil solteira, profissão empresária, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/065.FLS.090-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (14/12/1982), residente e domiciliada Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho, 1643, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sebastião Bravo e de Yara Mara Santos Bravo.

RICARDO ARRAIS LEITE, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em Arari-
pina, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/026.FLS.112 ARARIPINA/PE), Araripina, PE no 
dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e nove (07/07/1989), residente e domicilia-
do Rua Silvianópolis, 91, bloco 02, apartamento 13-B, Jardim São Pedro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Arrais Leite e de Maria Rubenite Arrais Coelho Leite. 
SOLANGE CRUZ RODRIGUES DA COSTA, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em Pojuca, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.516 DIAS DAVILA/BA), Pojuca, 
BA no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/01/1984), residente 
e domiciliada Avenida Francisco Tranchesi, 1375, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues da Costa e de Maria Sandra 
Cruz Rodrigues da Costa.

DIOGO CAMPOS DANTAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão gráfico, 
nascido no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/204.FLS.241V-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(10/07/1984), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1347, apartamento 54-B, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Dantas de Oliveira e de Roseli Terezinha de 
Campos Oliveira. TÁBITA CRISTINA SILVA ALVES, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no 
dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (09/07/1985), residente e domici-
liada Rua Virgínia Ferni, 1347, apartamento 54-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cicero Alves e de Maria Railda Silva Alves.

DOUGLAS LEMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão publicitário, nascido 
no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.031 MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (05/01/1987), residente 
e domiciliado Rua Dudu, 129, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Lemos 
da Silva e de Edenir de Almeida Santos da Silva. MARINA DE FATIMA STUBERT, 
estado civil solteira, profissão gerente de projetos, nascida no Subdistrito Vila For-
mosa, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.283-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e nove (19/05/1989), residente e 
domiciliada Avenida Manoel Pedro Pimentel, 200, bloco 15, apartamento 41, Con-
tinental, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, filha de Carlos Stubert e de Creuza 
Linaldo Stubert.

IGOR FELIPE RODRIGUES FERNANDES, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.292-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e oito 
(21/01/1998), residente e domiciliado Rua Tenório das Chagas, 32, apartamento 09, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Pereira Fernandes e de 
Rosemeire de Moraes Rodrigues Fernandes. JENNIFER DA SILVA BENTO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/325.
FLS.198 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de novecentos e 
noventa e oito (09/11/1998), residente e domiciliada Rua Tenório das Chagas, 32, apar-
tamento 09, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio da Silva 
Bento e de Fernanda da Silva Alves.

RÚBEN DA SILVA DE GOIS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/277.FLS.005-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e noventa e sete (29/04/1997), residente e domiciliado Rua 
Ulderico Giulietti, 07, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio 
de Gois e de Iracema Ferreira da Silva Gois. AMANDA DA SILVA RAMOS, estado 
civil solteira, profissão ajudante de cozinha, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/133.FLS.119V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil 
novecentos e noventa e cinco (13/04/1995), residente e domiciliada Praça Barra do 
Figueiredo, 07, casa A, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Juracy Ramos Junior e de Lucinete Francisca da Silva.

REGINALDO FONSECA DO CARMO, estado civil divorciado, profissão porteiro, nas-
cido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
agosto de mil novecentos e setenta e um (22/08/1971), residente e domiciliado Rua 
Amerício, 23, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato do 
Carmo e de Maria José da Fonseca do Carmo. ROSANE SANTOS DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão vigilante, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (09/02/1972), residente e domiciliada Rua 
Amerício, 23, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pericles 
Santos da Silva e de Cacilda Cruz da Silva.

LUCAS BARBOSA SALUSTIANO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.111V GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(09/11/1994), residente e domiciliado Rua Manuel Setúbal, 29, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Salustiano de Jesus e de Iracema 
Barbosa de Jesus. ANDRESSA LOPES FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de biblioteca, nascida neste Distrito (CN:LV.A/329.FLS.227V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e noventa e oito 
(12/11/1998), residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 42, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas Fernandes da Silva e de Fabiana 
Lopes da Silva.

LUIS GUSTAVO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão consultor de vendas, nas-
cido no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.240-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa 
(26/11/1990), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 06, apartamen-
to 161, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Rodrigues e de 
Rosangela Rodrigues. THAIS DIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/190.FLS.229V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(22/09/1993), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 06, apartamento 
161, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Ricardo de Almeida e 
de Edinalda dos Santos.

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: MIKE MARKS SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico em prótese dentária, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, no dia (17/12/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Reginaldo Mendes de Souza e de Silvia Regina Simões dos Santos. A pretendente: 
ABILENE PEREIRA GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado 
civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (02/03/1998), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Otacilio Garcia e de Maria de 
Lourdes Pereira.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasi-
leira, profissão agente policial, estado civil solteiro, nascido em Casinhas - PE, no dia 
(28/01/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Euclides 
Ferreira do Nascimento e de Erotides Maria de Jesus do Nascimento. A pretendente: 
MONIQUE DO LIVRAMENTO PESSOA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
de contabilidade, estado civil solteira, nascida em Arcoverde - PE, no dia (17/03/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lourenço Epitacio 
Pessoa e de Maria Enilda Pessoa.

O pretendente: ALAN SILVA DE VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
corretor de imóveis, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/11/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joel Tavares de Vas-
concelos e de Maura Maria Silva de Vasconcelos. A pretendente: CAROLINE ROCHA 
DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (11/04/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Jadson Carvalho da Costa e de Alda Rocha Feitoza.

A pretendente: DÉBORA MIGUEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão au-
xiliar de gráfica, estado civil solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (18/01/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Miguel da Silva. 
A pretendente: CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão diarista, estado civil solteira, nascida em Pilão Arcado - BA, no dia (18/10/1994), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Teodolino Pereira de 
Araujo e de Juvina Barbosa de Araujo.

O pretendente: THIAGO TIMOTEO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
coordenador de marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(31/01/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Alberto Timoteo da Silva e de Elizangela Azevedo da Silva. A pretendente: JAKYARIA 
KESSYA DE CARVALHO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
compras, estado civil solteira, nascida em Teresina - PI, no dia (31/01/1988), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vicente Pergentino da Silva e de 
Judimar Ferreira de Carvalho Silva.

O pretendente: FELIPE THIAGO SILVA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista fiscal, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/11/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Eloy de Jesus e 
de Jandira Norberta da Silva. A pretendente: NATHÁLIA MOSSATTO CAMPIANI, de na-
cionalidade brasileira, profissão assistente de operações financeiras, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (04/04/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Wagner Campiani e de Márcia Cristina Mossatto Campiani.

O pretendente: MANOEL JOAQUIM BERETTA LOPES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão advogado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/10/1953), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Lopes Junior 
e de Yolanda Beretta Lopes. A pretendente: CINTIA LIBORIO FERNANDES COSTA, 
de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (13/07/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Josino Fernandes Costa e de Mercedes Liborio Costa.

O pretendente: ADRIANO SOARES DE QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão arquiteto, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(29/07/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nei Neves 
de Queiroz e de Suely Soares de Queiroz. A pretendente: INGRID ARIANE DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (22/02/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Severino da Silva e de Ione Maria da Silva.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão operador de máquina, estado civil solteiro, nascido em Itamari - BA, no dia 
(31/12/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ademilton 
de Matos do Nascimento e de Creuza Ferraz dos Santos. A pretendente: JAYSLANE 
ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, 
nascida em Cabrobó - PE, no dia (28/10/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Ivanecy da Cruz Santos e de Marinalva Alves Rodrigues Santos.

O pretendente: FERNANDO DE JESUS SANTANA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão encarregado de produção, estado civil solteiro, nascido em Antas - BA, no dia 
(06/06/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joselino 
de Jesus Santana e de Luzia Maria de Jesus Santana. A pretendente: MARINA SOUSA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (09/06/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Milton Cardoso dos Santos e de Vanessa Sousa Brito.

O pretendente: LEANDRO RITA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar financeiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/06/1993), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vera Lucia Rita. A pretendente: KARINE 
NOSTORIO SEVILHANO, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica, estado civil 
solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (09/12/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Sevilhano e de Ilma Nostorio Sevilhano.

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 A proteção da marca 
para fortalecimento da 
imagem da empresa

A empresa é 
constituída por 
um conjunto de 
bens tangíveis e 
intangíveis, os quais 
permitem a sua 
operacionalização e 
a sua identificação 
no mercado

Mais precisamente 
dos seus produtos 
ou serviços ao seu 

consumidor final. 
Para ser identificada, a 

empresa precisa criar uma 
marca que será o carro 
chefe de reconhecimen-
to mercadológico, com 
função de materializar a 
imagem do produto, do 
serviço ou até da própria 
companhia. 

A construção de uma 
marca exige avaliação de 
mercado, de concorrência, 
de característica do pro-
duto ou serviço que será 
identificado com a mesma, 
de estudo de marketing, de 
questões legais e inclusive 
sanitárias, a depender do 
segmento de atuação da 
empresa. Portanto, trata-
se de um sistema comple-
xo, alcançando profissio-
nais de diferentes áreas. 

A marca forma a imagem 
da empresa que por sua 
vez, agrega valor vinculan-
do-a ao consumidor final, 
ou seja, é o que faz uma 
pessoa desejar determina-
do produto identificado por 
determinada marca - mui-
tas vezes alocada no status 
de “grife”. Neste sentido, a 
empresa deve buscar por 
diferentes mecanismos 
para proteger a marca, 
revestindo a sua imagem 
de total segurança. 

Porém, para muitas em-
presas, a depender do 
seu tamanho, estrutura, 
segmento mercadológico, 
o desafio de manter essa se-
gurança não é tão simples 
assim, já que há diferentes 
caminhos a percorrer. 
Ao escolher uma marca 
e revesti-la com o design 
apropriado ao produto ou 
serviço que irá identificar, 
a primeira providência a 
ser adotada pela empresa 
é o seu registro. 

Neste sentido, a as-
sessoria de um bom es-
critório é essencial, pois 
vários estudos devem ser 
realizados quanto à pos-
sibilidade de registro da 
marca escolhida, análise 
de anterioridades, análise 
de formação da marca, 
correta classificação de 
acordo com o segmento 
empresarial, dentre outras 
questões processuais. A 
adoção de uma marca 
adequada ao segmento 
da empresa, a construção 
estruturada de marketing, 
a sua proteção legal, são 
fatores relevantes que 
geram vantagens merca-
dológicas e impulsionam 
os resultados pretendidos 
pela empresa. 

Como nos ensina Philip 
Kothler “não consumimos 
produtos, mas sim a ima-
gem que temos deles”. 
Assim, esta imagem é 
decorrente de uma marca 

forte, regularmente prote-
gida, registrada, trazendo 
ao seu Titular a segurança 
jurídica da exclusividade 
decorrente de previsões le-
gais. A força de uma marca 
é formada por diferentes 
fatores, sendo um deles 
a busca e a obtenção pela 
empresa da sua regularida-
de legal a partir do registro, 
o que garante o direito de 
uso e exploração exclusiva 
no segmento mercadológi-
co de circulação daquele 
nome. 

A partir desse registro, a 
empresa obtém como regra 
legal, o direito de uso e 
exploração da marca com 
exclusividade, permitindo 
o controle concorrencial 
e a contenção do apro-
veitamento indevido não 
só da marca, mas cumu-
lativamente, da imagem 
produzida pela mesma. 
Com o mercado consumi-
dor extremamente com-
petitivo, cópias indevidas 
de marcas são situações 
rotineiras e a empresa titu-
lar das mesmas consegue 
adotar medidas coibitivas 
em relação à concorrência 
desleal, somente se detiver 
o registro concedido da sua 
marca. 

Portanto, o registro da 
marca é de uma segu-
rança imprescindível à 
empresa, o que alcança a 
sua imagem, bem como, 
a proteção do consumi-
dor final, sendo fator de 
destaque na gestão da 
mesma. Para o controle 
da concorrência desleal é 
fundamental que a marca 
seja revestida de registro 
concedido, pois o título ou-
torgado pelo Estado é que 
garante a exclusividade de 
exploração do respectivo 
nome, diferenciando-o dos 
concorrentes e isolando-o 
no mercado. 

Automaticamente, a ima-
gem construída a partir da 
marca registrada abriga-a 
no mesmo estado de segu-
rança legal, dotada de di-
reitos para investida contra 
terceiros que venham pre-
judicá-las (marca e respec-
tiva imagem) no mercado 
consumidor. Diferentes os 
mecanismos legais para 
proteção de uma marca e 
da sua respectiva imagem 
podem ser adotados pela 
empresa contra tercei-
ros que indevidamente 
venham copiar o nome, 
tendo-se como referências 
ações de abstenção de uso 
de marca cumulada com 
reparação de danos mate-
riais e morais, tutelas de 
urgências (incluindo aqui 
busca e apreensão), dentre 
outras. 

Assim, nenhuma em-
presa pode caminhar de-
satenta à proteção da sua 
marca, pois é a única forma 
legal de assegurar o seu 
direito de propriedade, 
sendo este instrumento 
legal indispensável para 
fortalecer a exclusividade 
do seu uso no mercado e a 
fidelização da sua imagem 
junto ao consumidor final. 

(*) -  É advogada especializada em 
marcas e patentes e sócia da Bicudo 

& Sborgia Propriedade Intelectual 
(www.bicudo.com.br). 

Rosa Maria Sborgia (*)

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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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: CLEVERSON PEREIRA DA PENHA, estado civil solteiro, profissão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cleuson Moura da Penha e de Vania Baptista Pereira. A 
pretendente: NADINY LORRAINY DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Mateus de Almeida e de Patricia Rosa da Silva.

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES DA COSTA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de recebimento e expedição, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 
(11/10/1999), residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de João Batista Jorge da 
Costa e de Antonia Rodrigues de Moraes. A pretendente: CINTHYA SANTOS BATISTA, 
estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Batista Ferreira e 
de Maria José Santos Batista.

O pretendente: DAMIÃO DOS REIS SILVA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Buique, PE, no dia (27/06/1962), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Maria José dos Reis Silva. A 
pretendente: SIDNEIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1975), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de José Herminio do Nascimento e de Raimunda 
Rafael do Nascimento.

O pretendente: ROGÉRIO ROSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em Brotas de Macaubas, BA, no dia (31/05/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Farias dos Santos e de Maria Lira Rosa dos 
Santos. A pretendente: MANOELITA ALVES SODRÉ, estado civil divorciada, profissão 
farmacêutica, nascida em Ipupiara, BA, no dia (20/05/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Messias Sodré e de Joselita Alves da Cruz Sodré.

O pretendente: REINALDO PEREIRA DIAS, estado civil solteiro, profissão padeiro, 
nascido em Caracol, PI, no dia (23/03/2001), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Neto Dias e de Ana Maria Pereira da Rocha Dias. A pretendente: 
JANAINA DA SILVA CARDOSO, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (25/05/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Pereira Cardoso e de Lenice Valdemar da Silva Cardoso.

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Andrade Araujo e de Andreia do Nascimento 
Araujo. A pretendente: AMANDA NUNES GONÇALVES, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rose Nunes Gonçalves.

O pretendente: ERNANE CAETANO, estado civil divorciado, profissão operador de 
empilhadeira, nascido em Queimados, RJ, no dia (28/08/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Caetano e de Dulcinéa Rita Caetano. A 
pretendente: ROSANGELA DE FATIMA RAIMUNDO, estado civil divorciada, profissão 
diarista, nascida em Bananal, SP, no dia (23/06/1965), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Benino Raimundo e de Marlene de Souza Raimundo.

O pretendente: LUIZ RICARDO DA SILVA ARAUJO, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Nunes de Araujo e de Maria Aparecida Bezerra 
de Albuquerque. A pretendente: THAIS NEVES FERREIRA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ednaldo Ferreira da Silva e de Simone 
Francisca das Neves.

O pretendente: VINICIUS LUCIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão es-
toquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Jose da Silva e de Rosa Luciano de 
Alencar Silva. A pretendente: LARISSA REINALDO DE ALMEIDA, estado civil sol-
teira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/02/2003), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eder Augusto de Almeida e de 
Sueli Reinaldo de Almeida.

O pretendente: ANDERSON MATIAS GARCIA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Américo Marques Garcia e de Hulda Matias de Souza Campos. 
A pretendente: BRUNA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Silva dos Santos e de Cicera Maria de Lima.

O pretendente: FABIANO PEREIRA GOMES, estado civil divorciado, profissão marcenei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Terezinha Pereira da Silva. A pretendente: THAÍS OLIVEIRA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar 
de Souza e de Nair Jesus de Oliveira.

O pretendente: MATEUS OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira da Silva e de Rozeni Severina de Oliveira 
da Silva. A pretendente: JAMILLE DA SILVA MEDEIROS, estado civil solteira, profissão 
técnica de segurança do trabalho, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1999), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Sebastião de Medeiros e 
de Gilvanete Barboza da Silva Medeiros.

O pretendente: ALEXSANDRO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão au-
xiliar de limpeza, nascido em Passira, PE, no dia (02/10/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gomes da Silva Segundo e de Severina 
Maria da Silva. A pretendente: EVELIN LAURA BARBOSA GUERINO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexsandro Pereira Guerino e de 
Edleusa Barbosa da Silva.

O pretendente: CLEBSON BEZERRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em Salvador, BA, no dia (07/03/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos dos Santos e de Antonia Bezerra 
dos Santos. A pretendente: KATHLLEN RAISSA BOMFIM GOMES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Messias da Cruz Gomes e de Maria 
Selma Bomfim de Souza.

O pretendente: ELLISON DIAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Milton Dias dos Santos e de Ivone Maria do Nascimento Santos. 
A pretendente: KATIANA DA PAZ MASCARENHAS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Caxias, MA, no dia (24/02/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maria dos Remedios Medeiros.

O pretendente: JEFERSON SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/08/2000), residente e domiciliado no Jardim 
Robru, São Paulo, SP, filho de Rosalito Moreno de Oliveira e de Eliene Souza de Jesus. 
A pretendente: LÍVIA JESUS SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/11/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luciano Luiz da Silva e de Conceição Maria de Jesus Silva.

O pretendente: DAVID RAMOS QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em Poá, SP, no dia (17/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Roberto Queiroz e de Josefa Ramos Queiroz. A pretendente: CIBELE 
DE SÁ LEITE, estado civil solteira, profissão executiva pós vendas, nascida em Poá, SP, 
no dia (04/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero 
Bezerra Leite e de Wilza Cristina de Sá Leite.

O pretendente: JOÃO DA ROCHA CAIRES FILHO, estado civil divorciado, profissão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João da Rocha Caires e de Maria Nilza de Oliveira 
Caires. A pretendente: ROSANA DE OLIVEIRA FARIA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/02/1992), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Monteiro de Faria e de Rosangela 
Soares de Oliveira.

O pretendente: TIAGO TOME LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão empre-
sário, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/12/1996), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Robson Lopes da Silva e de Edmeia Tome da Silva. 
A pretendente: VICTÓRIA ANDREZZA PRADO PEREZ, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1997), residente e 
domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Eduardo Silveira Perez e de 
Kleia Cristina do Prado Perez.

O pretendente: ROGÉRIO CALAZANS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (08/04/1984), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edgar Calazans dos 
Santos e de Elizabeth Maria dos Santos. A pretendente: KATIANE DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (16/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gonçalvina Maria Pinheiro.

O pretendente: FERNANDO RIBEIRO DO PRADO, estado civil solteiro, profissão téc-
nico de enfermagem, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (08/11/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jadir Ribeiro do Prado e de Sueli 
Felipe do Prado. A pretendente: EDILANE APARECIDA EVANGELISTA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rafael Evangelista Neto e de Jandira 
Hernandes de Lamor Evangelista.

O pretendente: PAULO FRANCISCO DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profissão 
contador, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Francisco da Silva e de Marta Aguiar da Silva. A 
pretendente: KELLY ROSANE DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (31/03/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Zirlene Rosane de Oliveira.

O pretendente: NILSON DA SILVA, estado civil divorciado, profissão policial militar, 
nascido em Castilho, SP, no dia (09/03/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Genivaldo Manoel da Silva e de Joana Cicera da Silva. A pretendente: 
CRISTIANE DA FONSECA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Itumbiara, GO, no dia (15/12/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Pereira da Silva e de Izabel Edileuza da Fonseca Silva.

O pretendente: CÁSSIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão fren-
tista, nascido em Várzea da Roça, BA, no dia (02/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Silva de Oliveira e de Valdiria Oliveira Monteiro. 
A pretendente: MONALISA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Nilton da Silva Oliveira e de Edileusa Alves de Oliveira.

O pretendente: MATEUS SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sandoval da Silva e de Normelia Silva Santana. A pretendente: 
NAELY COSTA DE PAULA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (18/05/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Daniel Aparecido de Paula e de Rosangela Costa de Paula.

O pretendente: MARCOS VINICIUS DE LIMA, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Sebastião de Lima e de Ester Idalina de 
Lima. A pretendente: STEFANY CAROLINE GONÇALVES CAMPOS, estado civil sol-
teira, profissão escriturária, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre da Silva Campos e de 
Regiane Gonçalves Fontes.

O pretendente: KLEITON RODRIGUES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão agente 
de viagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Ivan Pereira e de Cicera Maria Rodrigues. A preten-
dente: ALESSANDRA RAMOS DA SILVA DE AMORIM, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Machado de Amorim e 
de Elisabete Ramos da Silva Amorim.

O pretendente: RAFAEL LEVI ANTUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Antunes dos Santos e de Lucilene Correa 
dos Santos. A pretendente: MIRELLE RODRIGUES DE MOURA, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/10/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Amaro Rodrigues e de Zeneide 
Lindalva de Moura Rodrigues.

O pretendente: FELIPE XAVIER, estado civil solteiro, profissão conferente, nascido 
em Caruaru, PE, no dia (24/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Vera Lucia Xavier. A pretendente: ANDRESSA FERREIRA DIAS, estado 
civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/10/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Dias e de Zilda 
Cassia Ferreira Dias.

O pretendente: JACKSON ALVES FELIX, estado civil solteiro, profissão supervisor co-
mercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1997), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Jailson Felix Pereira e de Cristina Alves Rodrigues Felix. 
A pretendente: BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão supervisor 
comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1997), residente e domiciliada na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Aleksandro de Souza dos Santos e de Cleonice de 
Oliveira Borges.

O pretendente: CLECIO CARNEIRO, estado civil solteiro, profissão gesseiro, nascido em 
Itiuba, BA, no dia (27/08/1975), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Maria de Lourdes Carneiro. A pretendente: KARLA BARBOSA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão operadora de call center, nascida em Recife, PE, no dia (28/07/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: TIAGO SAMPAIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1990), residente e domiciliado no Jardim Robru, 
São Paulo, SP, filho de Isequiel Sampaio de Souza e de Maria Aparecida Sampaio de 
Souza. A pretendente: JULIANA ALVES LEITE ROMÃO, estado civil divorciada, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1993), residente 
e domiciliada no Jardim Robru, São Paulo, SP, filha de Jose Rivaldo Leite Romão e de 
Salete Alves Santana.

O pretendente: JÚLIO CESAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Edivaldo dos Santos e de Eldir Maria dos Santos. A pretendente: 
INGRED NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Pau Brasil, BA, no dia (04/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Arnaldo Nunes dos Santos e de Maria Jucelia da Silva Santos.

O pretendente: PEDRO GUILHERME DA SILVA RODRIGUES SALES, estado civil sol-
teiro, profissão ajudante de motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/2000), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Oswaldo Sales Filho e de 
Maria Giselle da Silva Rodrigues. A pretendente: ERICA LOPES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/01/2002), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josenilton Lopes da Silva e de Edineide 
da Silva Oliveira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO MOREIRA, estado civil viúvo, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José Moreira e de Sebastiana de Carvalho. 
A pretendente: IÁRA MARIA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Ipojuca, PE, no dia (14/05/1965), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Antonio Jose de Almeida e de Ivéte Câmara de Almeida.

O pretendente: FELIPE GOMES DA COSTA, estado civil divorciado, profissão assistente 
de tesouraria, nascido em Arujá, SP, no dia (13/03/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Aldo Roseno da Costa e de Rita Lusinesia Gomes 
da Costa. A pretendente: INGRID CHAGAS SILVA VIEIRA, estado civil solteira, profissão 
publicitária, nascida em Santos, SP, no dia (18/04/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Junior Vieira e de Silvana Chagas Silva.

O pretendente: PAULO SÉRGIO DE PAULA, estado civil divorciado, profissão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Teixeira de Paula e de Maria Luiza de 
Paula. A pretendente: EUDALIA TORQUATO DOS REIS, estado civil solteira, profissão 
saladeira, nascida em Casa Nova, BA, no dia (09/02/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João dos Santos Reis e de Hortelina Torquato dos Reis.

O pretendente: JEFFERSON CIRIACO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1983), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Hildo Ciriaco da Silva e de Cleide Maria 
da Silva e Silva. A pretendente: VALÉRIA DOS SANTOS FUNIGA, estado civil solteira, 
profissão analista de produtos, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Funiga Delgado e de 
Nilzete dos Santos Funiga.

O pretendente: YAGO BRUNO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Oliveira e de Sonia Maria Marques 
de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ JESUS SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edson Ferreira Silva e de Sonia Aparecida Jesus de Oliveira.

O pretendente: EDUARDO GILBERTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1982), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Gilberto de Oliveira e de Maria das Graças 
dos Santos Oliveira. A pretendente: THAMIRES FLAVIA DE SOUZA, estado civil soltei-
ra, profissão comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Silvia Helena de Souza.

O pretendente: RENAN AMAURY BARBOZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Santo André, SP, no dia (27/12/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Agnaldo Barboza e de Flávia Siqueira dos Santos Barboza. A 
pretendente: BEATRIZ MARQUES FREITAS, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Barreto Freitas e de Jussara Marques Freitas.

O pretendente: LUCIANO VALENTIM DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Valentim da Silva e de Marcia Eugenia da 
Silva. A pretendente: MIRIAN RAIMUNDO MIOTTI, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Miotti e de Sonia Regina Raimundo Miotti.

O pretendente: RODRIGO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (15/01/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Rodolfo de Oliveira e de Lindinalva Carvalho dos Santos. A 
pretendente: VIVIANE CARVALHO LOPES, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Eunápolis, BA, no dia (15/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Milton Dias Lopes e de Nilma Carvalho dos Santos Lopes.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (05/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Daniel da Silva Lima e de Maria de Fatima Oliveira Lima. A pretendente: 
ALESSANDRA CORDEIRO GALVÃO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/01/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rosangela Cordeiro Galvão.
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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‘Match Desejado’: 
tecnologia une 

profissionais e empresas 

Há mais de um ano os 
brasileiros enfrentam a 
Covid-19 em diferentes 
aspectos de suas vidas

Desde os cuidados com 
a saúde até a preocu-
pação em se manter 

no mercado de trabalho, em 
geral, as pessoas precisaram 
encontrar métodos que as 
mantivessem, no mínimo, 
um pouco distante do caos. 
Levando em consideração a 
realidade do setor econômi-
co que nós atuamos, que é 
prover tecnologia por meio 
do desenvolvimento de sis-
temas para gestão corporati-
va e de pessoas, a utilização 
da tecnologia a favor das 
empresas e profissionais é 
imprescindível. 

Sem poder sair de casa, em 
um isolamento social neces-
sário, entregar currículos, 
participar de entrevistas e ir 
a agências de emprego ficou 
uma missão impossível. Para 
os empregadores, a contra-
tação também se tornou 
um desafio. Foi quando os 
criadores de soluções em 
Recursos Humanos avisa-
ram “olha, nós podemos 
ajudar vocês”. 

Com alguns setores da 
economia aquecidos, mes-
mo em período de pandemia, 
dar um voto de confiança 
na inteligência artificial era 
preciso, então as empresas 
começaram a adaptar seus 
modelos de recrutamento. 
O setor de tecnologia foi 
um dos destaques de con-
tratações ao longo de 2020. 
Segundo a GeekHunter, 
especialista em contratação 
de profissionais da área de 
tecnologia, em 2020 o núme-
ro de vagas abertas na área 
cresceu 310%. 

Recrutamentos e contra-
tações a distância também 
se tornaram essenciais, es-
pecialmente para otimizar 
o tempo dos profissionais 
do RH e também dos can-
didatos. No ano anterior, 
houve um aumento de 
87,9% de recrutamentos 
online. Foi quando tal rea-
lidade despertou um alerta 
a respeito da assertividade 
no momento da escolha. Os 
softwares de recrutamento 
podem ser ferramentas, que 
auxiliam os profissionais de 
RH a ter mais assertividade 
em todo o fluxo de seleção 
das pessoas que estão inte-
ressadas em colaborar com 
a empresa. 

No Canadá, por exemplo, 
já existem empresas que for-
necem um sistema que per-
mite realizar uma entrevista, 
gravar e deixar arquivadas as 
respostas de cada candidato. 
Assim, o recrutador opta por 
permitir seleção em passo 
único ou criar mais uma 
etapa “face a face” por meio 
de uma entrevista online, 
dessa vez com um humano e 
não a máquina. Essa mesma 
inteligência também pode 
analisar o conteúdo do que a 
pessoa respondeu e verificar 
se tem ou não pensamento 
de equipe. 

Segundo matéria publica-
da este ano, uma empresa 
canadense informou que o 
uso da inteligência virtual 

para processos seletivos foi 
utilizado somente 20% em 
2020, enquanto 80% das 
seleções foram feitas com 
um entrevistador humano 
via internet. Ou seja, ainda 
não é uma prática frequen-
te, mesmo em países mais 
desenvolvidos. 

No Brasil, a utilização de 
sistemas para recrutamento 
e seleção já acontece, apesar 
de ser um número menor, 
mas é altamente possível 
e recomendável, especial-
mente entre organizações 
que acreditam nessa união 
entre tecnologia e fator hu-
mano, para gerar melhores 
resultados. Só de haver um 
aumento nas contratações 
online, já é uma postura 
positiva das empresas. 

A partir do uso de sistemas 
de RH, a ideia é que aconteça 
um “match” entre a empresa 
e o candidato. Essa ligação 
serve para que seja possível 
identificar as qualidades 
do colaborador, traços de 
sua personalidade, valores, 
soft skills, saber se ele está 
alinhado às equipes e dire-
cionamentos internos, aos 
propósitos da organização, 
garantindo assertividade 
na contratação e baixo 
turnover. 

O uso de inteligência ar-
tificial nesse campo, além 
de garantir rapidez nos pro-
cessos seletivos, aproxima 
organizações e candidatos. 
Dessa forma, o recrutamen-
to se torna mais simplificado, 
devido à aplicação de tec-
nologias digitais. O perfil do 
colaborador também mudou 
com essa pandemia, ele é 
mais digital, conectado às 
novas práticas. Um bom 
exemplo é a alta adesão ao 
home office que, desde o 
início do isolamento social 
alcançou a margem de 46%. 
Ou seja, junto às empresas, 
os profissionais aderiram ao 
trabalho a distância. 

Esse dado foi concluído a 
partir da pesquisa realizada 
pela Fundação Instituto 
de Administração (FIA). 
Conforme o mesmo estudo, 
o índice de grandes corpo-
rações que optaram pelo 
teletrabalho foi de 55% e 
31% entre os pequenos ne-
gócios. Essas organizações 
que optaram pelo home 
office estão satisfeitas. O le-
vantamento da FIA também 
apontou que 50% dessas 
instituições tiveram suas 
expectativas superadas em 
relação ao trabalho remoto e 
25% desse total pretendem 
continuar com a prática, 
após o término da pandemia. 

São inúmeros dados que 
comprovam que a inteligên-
cia artificial e os softwares de 
RH auxiliam tanto as empre-
sas quanto os colaboradores. 
Independentemente do 
momento em que estejam, 
se já estão em um período 
de adaptação ao home offi-
ce, em que os sistemas para 
recursos humanos ajudam 
ambos (RH e profissional), 
ou então se ainda estão na 
busca pelo ‘Match Desejado’. 

(*) - Administradora e Especialista em 
Recursos Humanos, é coordenadora 

de Implantação na StarSoft 
(www.starsoft.com.br).

Lilian Haro*

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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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: HENRIQUE GOMES LUCAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (03/12/1991), estado civil solteiro, profissão professor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Aurelio Lucas 
Santos e de Sandra Gomes da Silva e Santos. A pretendente: CAROLINA SCONFIENZA 
FARIA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/05/1992), 
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, filha de Eduardo Barreto Faria e de Cassia Fernanda Mastellaro Sconfienza 
Faria. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 38º Subdistrito da Vila 
Matilde, nesta Capital, a qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE FERRAZ, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (22/09/1987), estado civil divorciado, profissão ana-
lista financeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Carlos Ferraz e de Marcia Regina Ferreira Ferraz. A pretendente: AMANDA ANDRADE 
NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no 
dia (21/10/1990), estado civil solteira, profissão analista de marketing, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo de Jesus Nogueira e 
de Silvana Andrade Nogueira.

O pretendente: CLEBERSON DAMACENO SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Jequié - BA, no dia (27/08/1989), estado civil solteiro, profissão auxiliar de logística, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Santos 
Souza e de Claudenice Batista Damaceno. A pretendente: ANA KARLA CANDIDO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Maceió - AL, no dia (04/04/1996), estado 
civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Carlos Candido da Silva e de Jaqueline Cardoso da Silva.

O pretendente: TÉRCIO PRUDENCIO REIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (13/07/1984), estado civil solteiro, profissão contador, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Filemon Reis da Silva 
e de Sueli Prudencio da Silva. A pretendente: FRANCIELE CRISTINA FERREIRA DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Taubaté - SP, no dia (05/07/1988), 
estado civil solteira, profissão bancária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Raimundo Ferreira de Sousa e de Francisca Maria da Conceição.

O pretendente: JAIME DIEGO FULANETTI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (06/06/1990), estado civil solteiro, profissão policial 
militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jaime Fulanetti 
e de Maria do Rosário Borges Fulanetti. A pretendente: DENIZE DA ROCHA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (12/11/1993), 
estado civil solteira, profissão farmacêutica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vicente Duques dos Santos e de Maria Angelita da Rocha Santos.

O pretendente: VANDERLEI TELLES, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, no dia (26/11/1981), estado civil divorciado, profissão vigilante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Vinicius 
Telles e de Solange Maione Telles. A pretendente: RENATA BULDRINI DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/03/1987), estado civil 
divorciada, profissão telefonista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Romilson Pereira da Silva e de Maria Aparecida Buldrini da Silva.

O pretendente: LUCAS BASILIO BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (09/07/2000), estado civil solteiro, profissão gerente de 
contas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fabio Brandão 
Vaz Ferreira e de Rosangela Basilio Brandão. A pretendente: CAIALA CÁDILA DA MATA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Ipiaú - BA (Registrada no município de 
Itagibá - BA), no dia (17/06/1999), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Iris Barra Silva e de 
Alba Patricia da Mata.

O pretendente: WESLLEY MIGUEL CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (22/11/1995), estado civil solteiro, 
profissão faturista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Evaristo Cordeiro Neto e de Suzana Bernardes Miguel Cordeiro. A pretendente: BEATRIZ 
CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (12/03/1999), estado civil solteira, profissão 
jovem aprendiz, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Edivaldo Rodrigues dos Santos e de Adriana Pereira de Carvalho.

O pretendente: MILTON DA SILVA SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (26/05/1973), estado civil divorciado, profissão 
ajudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Fernandes de Siqueira e de Vera Lucia Pereira da Silva. A pretendente: MARCIA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Ibirataia - BA, no dia (08/11/1979), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Jesus dos Santos e de Maria dos Santos.

O pretendente: VITOR DOS SANTOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (28/05/1999), estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Francisco Tito 
Martins e de Francisca dos Santos Martins. A pretendente: CAROLINE DE OLIVEIRA 
TAVARES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(30/07/2000), estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edson Tavares e de Ana Paula de Oliveira.

O pretendente: FABIANO PEREIRA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (17/03/1982), estado civil divorciado, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Cardoso e de 
Maria do Socorro Pereira Cardoso. A pretendente: LUCIANA DE SOUZA PARISI, de na-
cionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (28/09/1981), 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valter Parisi e de Francisca de Souza Pereira.

O pretendente: DANILO TEODORO SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/01/1987), estado civil divorciado, profissão 
mecânico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Avelino 
Santos Liste e de Maria de Fátima Teodoro Santos. A pretendente: CAMILA GON-
ÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (06/01/1992), estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jayme José da Silva e de 
Maria Selma Tiodosio Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO SANTANA GOMES, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (03/10/1998), estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Oziel Gomes da Silva e de Lucinea Santos Santana. A pretendente: NATALIA THE-
ODORO CORREIA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino 
Cangaíba - SP, no dia (14/05/1996), estado civil solteira, profissão cartorária, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Petter Regio Correia e de 
Rosemeire Theodoro Correia.

O pretendente: LUIS ANTONIO DE JESUS MODESTO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia (09/10/1963), estado civil solteiro, profissão 
pintor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Victor Modesto 
e de Maria Aparecida Modesto. A pretendente: MARIA APARECIDA DO PRADO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (17/01/1969), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Geralda Raimunda.

O pretendente: JECINALDO LIMA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Itamaraju - BA, no dia (27/05/1976), estado civil solteiro, profissão vigilante, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gerson Bispo Oliveira e de 
Enedina Batista Lima. A pretendente: LUCINÉIA BEZERRA DE FREITAS, de nacionali-
dade brasileira, nascida em Eunápolis - BA, no dia (10/01/1975), estado civil divorciada, 
profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Clovis 
Alves de Freitas e de Maria de Lourdes Bezerra.

O pretendente: OSVALDO LUIZ ZANIN, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Olímpia - SP, no dia (17/01/1966), estado civil solteiro, profissão porteiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo Zanin e de Ana Maria 
Zanin. A pretendente: MÁRCIA HIROMI NAKANO, de nacionalidade brasileira, nascida 
em Flórida Paulista - SP, no dia (13/07/1970), estado civil solteira, profissão farmacêutica 
bioquímica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hirosuke 
Nakano e de Maria Tomika Miura Nakano.

O pretendente: JOÃO PAULO LOPES DE FARIA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/10/1986), estado civil solteiro, profissão 
assistente contábil, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de João 
Batista de Faria e de Aparecida de Fátima Lopes Faria. A pretendente: NAIARA DE 
SOUSA PAULINO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (20/07/1999), estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo- SP, filha de Fabio Luiz Paulino e de Daniela Rosa de 
Sousa. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: ALBENES DO NASCIMENTO AMARAL, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Igarapé-Açu - PA (Registrado em São Domingos do Capim - PA), no dia 
(08/12/1985), estado civil solteiro, profissão barbeiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Silva Amaral e de Antonia Braga do Nasci-
mento. A pretendente: ALDELANE DO SOCORRO TELES DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Belém - PA (Distrito de Icoaraci - PA), no dia (16/12/1994), estado 
civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Aldemir Silva de Lima e de Cristina Janer Teles de Lima.

O pretendente: ALCIKLAY MANOEL MIRANDA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (22/08/1997), estado civil solteiro, profissão militar 
do exército, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lenildo 
de Moura e de Maria Emília Miranda de Moura. A pretendente: GRACE PEREIRA DE 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
no dia (13/01/1997), estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Gilberto de Sousa e de Odineia 
Pereira da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, 
onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ALEX COSTA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascido em Gua-
rulhos - SP, no dia (27/06/1988), estado civil divorciado, profissão comprador, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Manoel Vieira da Rocha e de Silvia 
Helena Costa da Rocha. A pretendente: MAYARA FRANCO ALVES DE SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (03/04/1991), 
estado civil solteira, profissão coordenadora de vendas, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo- SP, filha de Josias Alves de Santana e de Rosangela Franco de 
Santana. Obs.: Bem corno copia enviada a Unidade de Serviço do Distrito de Itaquera, 
nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: JULIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/02/1987),  estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo- SP, filho de Ermirio 
Alves dos Santos e de Ana Maria dos Santos. A pretendente: CAMILA APARECIDA 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia (17/07/1993), estado civil solteira, profissão assistente administrativo, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Ferreira da Silva e 
de Maria Luciene dos Santos Anjos Silva.

O pretendente: JONATAS BATISTA BENITEZ, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/07/1986), estado civil solteiro, profissão au-
xiliar de expedição, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Teofilo Parede Benitez e de Rosangela Batista Benitez. A pretendente: ALANA TAÍS 
OLIVEIRA SILVA MATOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Aurelino Leal - BA, 
no dia (03/08/1988), estado civil solteira, profissão assistente administrativo, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Agnaldo Perminio Matos e de 
Maria da Conceição Oliveira Silva Matos.

O pretendente: RAFAEL ARAUJO ROSA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/11/1990), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Oswaldo Oliveira Santa 
Rosa e de Anita Dias de Araujo. A pretendente: NATHÁLIA ARAUJO DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Diadema - SP, no dia (29/06/1997), estado civil 
solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Tania Regina Araujo da Conceição.

O pretendente: CLÓVIS DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (29/03/1966), estado civil divorciado, profissão motorista 
carreteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião 
dos Santos e de Maria Apparecida de Souza. A pretendente: ROSENILDE PINHEIRO 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, nascida em Primavera - PA (Registrada Distirto 
de Japerica, no município de São João de Pirabas - PA), no dia (05/10/1966), estado 
civil solteira, profissão gerente, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo- SP, 
filha de Tiburcio Santana Tavares e de Maximina Antonia Pinheiro.

O pretendente: ALEXANDRO FELIX DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Acopiara - CE (Registrado Distrito de Santo Antonio), no dia (28/09/1987), estado 
civil solteiro, profissão pedreiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Francisco de Assis da Silva e de Francisca Felix da Silva. A pretendente: 
ADRIANA FERREIRA LEITE SALES, de nacionalidade brasileira, nascida em Palmei-
ras dos Índios - AL, no dia (18/06/1975), estado civil divorciada, profissão doméstica, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Alberto Leite e 
de Helena Ferreira da Cruz Leite.

O pretendente: EDIVALDO LUIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Betânia - PE, no dia (13/06/1980), estado civil solteiro, profissão servente, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Enoque da Silva e de Estelita 
Maria da Silva. A pretendente: EDJANE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Betânia - PE, no dia (25/06/1985), estado civil solteira, profissão faxineira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cícero Antonio da 
Silva e de Sandra Maria da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São José do Belmonte - PE (Registrado 1° Ofício do município de Brejo 
Santo - CE), no dia (22/08/1957), estado civil solteiro, profissão motorista, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benicio Mariano da Cruz e de 
Maria Francisca da Conceição. A pretendente: MARIA DE FATIMA DURAES MOTA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Francisco Sá - MG, no dia (24/12/1959), estado 
civil viúva, profissão piloteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antônio Alves de Almeida e de Geralda Duraes.

O pretendente: KAUAM WESTEFELDER SOARES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Santos - SP (Registrado Solemar, Distrito de Praia Grande - SP), no dia (16/09/1992), 
estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Carlindo Pinheiro Soares e de Maria Antonia Westefelder. A 
pretendente: CINTHIA DOS SANTOS CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, nas-
cida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/05/2003), estado civil solteira, profissão 
estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo- SP, filha de Ronaldo 
Cruz Cerqueira e de Erivanda Aparecida dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DIEGO DE SOUZA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (25/08/1989), estado civil solteiro, profis-
são eletricista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Dutra Pinheiro e de Inêz dos Reis Pinheiro. A pretendente: CINTIA DE CÁSSIA SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (15/10/1990), 
estado civil solteira, profissão concierge, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Julio Martins de Souza e de Maria Aparecida de Souza.

O pretendente: ALEXANDRE VINICIUS BETINI MARCATO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/06/1987), estado civil solteiro, profissão 
técnico em automobilística, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Paulo Donizeti Daniel Marcato e de Susi Moreno Betini Marcato. A pretendente: 
FLÁVIA VERÔNICA DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Cambuci - SP, no dia (09/04/1989), estado civil solteira, profissão economista, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Flávio Luiz de Souza 
e de Lucia Verônica da Silva.

O pretendente: JOSÉ MARCELINO JULIO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/11/1983), estado civil solteiro, profissão vigilante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jacob José Julio 
e de Maria Aparecida Marcelino. A pretendente: CINTIA DA SILVA BARROS, de na-
cionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (07/06/1985), 
estado civil solteira, profissão controladora de acesso, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Donisete do Rego Barros e de Maria Aparecida 
Guêdes da Silva Barros.

O pretendente: SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Itapipoca - CE (Distrito de Cruxatí), no dia (29/09/1988), estado civil solteiro, 
profissão vendedor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de João Rodrigues dos Santos e de Maria Alves dos Santos. A pretendente: ÉRICA 
TEMPONI, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, 
no dia (08/04/1990), estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Carlos Temponi e de Marlene de Cassia Garcia Temponi.

O pretendente: VÍTOR DE LIMA TATANGELO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (15/11/1988), estado civil solteiro, profissão 
serralheiro, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Guilherme 
Aparecido Tatangelo e de Sonia de Lima Ramos Tatangelo. A pretendente: MICHELLE 
WEINBERGER COUTINHO SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Guaru-
lhos - SP, no dia (25/02/1983), estado civil divorciada, profissão professora, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Dorival Coutinho da Silva e de 
Shyrlei Weinberger Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde 
o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: VINICIUS DAMASCENO VASCONCELOS DE CASTRO, de nacionali-
dade brasileira, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (18/05/1998), estado civil 
solteiro, profissão estagiário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Marcus Vasconcelos de Castro e de Soraia Pereira Damasceno. A pretendente: 
THAYSA DAYANE CAVALCANTE DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida 
em Recife - PE (Registrada 2° Distrito Prazeres, município de Jaboatão dos Guarara-
pes - PE), no dia (26/05/1993), estado civil solteira, profissão empresária, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Luiz de Souza Filho e de 
Rosimery do Carmo Cavalcante.
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