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Tudo o que uma pessoa acumulou ao longo de sua vida, ao morrer, 
fica para alguém: móveis, imóveis, saldos bancários e outros direitos, 
por exemplo. Portanto, todos devem pensar no que se conhece como 
sucessão patrimonial, mesmo aqueles que não têm um parente próxi-
mo que irá herdar tudo. Entretanto, potencializada pela pandemia, a 
transmissão de bens passou a ser um assunto ainda mais corriqueiro, 
com opções que incluem realizá-la ainda em vida.  

A sucessão patrimonial e a importância do seu 
planejamento

Com a tecnologia, especialmente inteligência artificial e machine lear-
ning, os documentos podem ser classificados, categorizados, processados e 
armazenados conforme padrões bem estruturados e seu tempo de guarda 
é determinado. Tudo de acordo com a legislação vigente e as regras de 
negócio internas da empresa. Vale lembrar que, em todas as empresas, 
existe um grande volume de documentação (administrativa, contábil-
-fiscal, trabalhista, cartorária e forense etc.) que precisa ser gerenciado 
em cada etapa do seu ciclo de vida - desde a criação até o descarte.  

Dez sugestões para gerenciar operações de 
documentos na era digital

A pandemia mostrou que todos – pessoas, empresas, países – 
dependem uns dos outros para seguir vivos. Essa verdade está 
acelerando a disseminação dos conceitos e métricas do modelo ESG 
(Environment, Social e Governance, ambiente, social e governan-
ça) entre empresas de todas as verticais e regiões Para estar em 
conformidade com o ESG, a empresa precisa entrar num ciclo de 
melhoria contínua.  

Sem a TI, a jornada de transformação da empresa ESG 
é impossível  

AndreyPopov_CANVA

Negócios em Pauta

Alemanha aplicará 3ª dose em idosos
O governo alemão decidiu que aplicará a terceira dose de vacina 

contra a Covid-19 em idosos e pessoas vulneráveis a partir do dia 1º 
de setembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde alemão, Jens 
Spahn, que afirmou estar preocupado com a possibilidade de "uma 
resposta imunológica enfraquecida" contra o novo Coronavírus entre os 
cidadãos. Segundo ele, o novo reforço, com doses da Pfizer ou Moderna, 
também será ofertado para quem já recebeu duas doses da AstraZeneca 
ou uma da Janssen. As autoridades de saúde ainda recomendaram a 
vacinação para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. "Quem quiser 
pode ser vacinado no verão. Temos vacina suficiente para todas as fai-
xas etárias", disse Spahn. Estudos recentes revelam que a imunidade 
oferecida pela vacinação anti-Covid diminui com o tempo, colocando 
pessoas vulneráveis novamente em risco (ANSA).     Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: AFP/ANSA

News@TI

Pós-graduações MBI e MBI Indústria 4.0 têm 
turmas online e presencial

@Restam poucas vagas para os cursos de especialização MBI 
(Master in Business Innovation) e MBI Indústria 4.0, ofertados 

pela UFSCar-Sorocaba, em turmas online e presencial em São Paulo. 
As pós-graduações inovadoras, com início neste mês de agosto, visam 
desenvolver o profissional do futuro. O MBI é voltado às pessoas que 
almejam ser inovadoras, empreendedoras e transformadoras, de modo 
a alavancarem o progresso na carreira gerencial. O curso, que auxilia 
na concepção, na abertura e no desenvolvimento de um novo negócio 
ou no remodelamento de um já existente, é pensado, sobretudo, para 
os interessados em inovação sistêmica e de si próprios, que sustentem 
ações voltadas para a transformação individual, de organizações e 
da sociedade em suas práticas profissionais (www.mbiufscar.com/
industria-40).    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://www.mbiufscar.com/industria-40/

Oportunidades
Claudio Zanutim 

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

SEGURANÇA

Conhecido atualmente como novo 
petróleo no mundo dos negócios, os 
dados, se bem refinados, são capazes 
de fornecer insumos valiosos para 
empresas de diferentes segmentos se 
destacarem e elaborarem serviços e 
produtos cada vez mais personalizados 
e assertivos para as demandas de seus 
clientes. 

Não à toa, segundo informações da con-
sultoria Gartner, em 2020 foram gerados 

mais de 40 trilhões de dados e mais de 80% 
das lideranças de empresas estão usando essa 
fonte de informação para as tomadas de decisão 
nos negócios. De acordo com David Panduro, 
data scientist da FindUP , startup do ramo de 
Field Service, os cientistas de dados serão os 
profissionais do futuro. 

"A Ciência de Dados é a área responsável 
por extrair informações e entender padrões 
de comportamento para a criação de soluções 
personalizadas e preditivas. Em um mundo em 
que digitalização tem moldado a forma de se 
fazer negócios, o mercado tem ficado cada vez 
mais competitivo e seguir esse ritmo, além de ser 
um diferencial, é uma questão de necessidade 
para se manter em evidência e é essencial para 
os parceiros daqui para frente", afirma Panduro. 

Profissões que se baseiam em dados têm 
ganhado tanto em destaque, que somente 
no primeiro semestre deste ano, houve um 
crescimento de mais de 450% nas vagas que 
envolvam conhecimento em inteligência de 
dados, apontado no levantamento da Intera. A 
fim de prestar esclarecimentos e mostrar como 
o Data Science é estratégico, o especialista da 
FindUP respondeu às cinco principais dúvidas 
sobre a área. 

1. - A LGPDados prejudicará as tomadas 
de decisão via Big Data? A lei vem para pro-
teger os usuários de vazamentos de informações 
pessoais e sensíveis, a fim de evitar danos morais 
e até mesmo financeiros. Sem dúvida, a nova 
lei tem mudado a forma como os dados são 
coletados, mas também vem para respaldar as 
duas pontas: o indivíduo e a empresa. 

O que muda é como as informações são 
coletadas, sendo essencial o consentimento 
por parte do público, enquanto as empresas 

Os diferenciais e benefícios da  
Data Science para os negócios 
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precisam se adequar e estruturar programas 
de integridade de dados, seguindo a mesma 
linha de outros países. Logo, o que vemos é 
apenas uma adaptação que trará mais segu-
rança, confiança e seriedade para o trabalho 
daqui para frente. 

2. - Posso usar o Data Science para 
estratégias de marketing? - Não só pode, 
como deve. Como dito antes, a Ciência de Da-
dos é responsável por analisar as informações 
e encontrar padrões de comportamento, logo, 
a grande sacada é justamente usar o que foi 
coletado para geração de insights para as mais 
variadas áreas. 

Com isso, o departamento de marketing 
consegue entender a forma como o target se 
comporta, os melhores horários e dias para 
ações, compreender como se dá o consumo do 
público-alvo, dentre outras informações. 

3. - Como a tecnologia auxilia nas tomadas 
de decisão estratégicas? - As possibilidades 
são diversas, uma análise de dados combinada 
com operações de negócios apropriadas, podem 
melhorar a performance da sua empresa na 
hora de tomar decisões, pois elas estarão mais 
embasadas e podem diminuir a margem de 

risco. Decisões baseadas em dados são capazes 
de aumentar a produção e a produtividade, 
impactando diretamente nas estratégias das 
empresas. 

4. - A prática de trabalhar e analisar um 
grande volume de dados é segura? - Sim, e 
muito. Uma das grandes vantagens da análise 
preditiva baseada em dados não está somente 
atrelada à geração de insights para tomadas de 
decisão dos produtos e serviços, mas também 
para voltar o olhar para dentro de casa. Com 
isso, é possível arquitetar softwares mais segu-
ros e potentes, ajudando a evitar o vazamento 
de informações sigilosas, invasões de sistema 
e até mesmo fraude. 

5. - Quais requisitos um bom Cientista de 
Dados deve atender? - A área engloba conhe-
cimentos em programação, matemática, estatís-
ticas e conhecimento de negócios, então esses 
são os pontos de base que o profissional deve 
ter. Além do conhecimento técnico, devemos 
aperfeiçoar a nossa comunicação, que é muito 
importante tanto para coletar os requerimentos 
dos clientes quanto para a apresentação dos 
resultados, pois afinal nosso foco sempre deve 
ser agregar valor ao negócio. - Fonte e outras 
informações: (www.findup.com.br).

Crescem as vendas no varejo 
As vendas no varejo da cidade de 

São Paulo encerram julho com alta de 
21,3%, mostra balanço da Associação 
Comercial de São Paulo. É o terceiro 
mês consecutivo de alta, na compara-
ção mensal. Em relação a julho de 2020, 
a alta foi de 37,8%. Também se verifica 
alta no acumulado do ano, com 7,4% de 
acréscimo. No entanto, as perdas ainda 
não foram recuperadas. Em relação 
a julho de 2019, o indicador é 27,3% 
negativo (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/ataques-ciberneticos-poderao-usar-tecnologia-para-ferir-ou-matar-humanos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/oportunidades/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sem-a-ti-a-jornada-de-transformacao-da-empresa-esg-e-impossivel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/10-sugestoes-para-gerenciar-operacoes-de-documentos-na-era-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-sucessao-patrimonial-e-a-importancia-do-seu-planejamento/
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OpiniãO
Autossuficiência?

De acordo a sabedoria 
popular, há males que 
vem para o bem. 

No caso da pandemia é 
difícil encontrar algo 
que possa validar 

este ditado mas, procurando 
com afinco, podemos acabar 
achando alguma coisa que 
o confirme. A crise sanitária 
desnudou as deficiências 
brasileiras para o enfren-
tamento desta epidemia. O 
país demonstrou não estar 
preparado, e esta é a lição a 
ser aprendida. O SUS, nosso 
sistema de saúde, até que se 
portou razoavelmente bem, 
acima até, das expectativas 
médias.

Enfrentou bravamente 
uma doença desconhecida, 
e somente entrou em colap-
so e, assim mesmo, por um 
breve período, por motivos 
que não são de sua respon-
sabilidade direta. Na verda-
de, as falhas foram causadas 
muito mais pelo histórico 
de baixos investimentos 
públicos em equipamentos 
e produtos, o que causou, 
desde a falta de máscaras 
e de roupas de proteção 
individual, até a falta de 
oxigênio, respiradores, 
remédios para intubação, 
e leitos equipados para o 
apoio à vida dos pacientes.

Também ficou patente, 
durante o pico da primeira 
e, mesmo da segunda onda 
da Covid, a falta de capa-
cidade produtiva de nossa 
indústria de equipamentos 
e de insumos farmacêuticos 
incapaz de reduzir nossa 
dependência de fornece-
dores externos, fato que 
se refletiu na escassez de 
equipamentos e produtos 
farmacêuticos e no forte 
aumento de seus preços. 
A incapacidade brasileira 
de produzir vacinas sem 
o fornecimento, chinês ou 
indiano, de insumos farma-
cêuticos básicos é, de certo 
modo, chocante.

Esta escassez, entretan-
to, não se limitou à área 
da saúde. A recuperação 
rápida da indústria, a partir 
do segundo semestre do 
ano passado, esbarrou na 
desorganização das cadeias 
produtivas mundiais e no 
insuficiente fornecimento 
local. Faltou de tudo, nas 
cadeias produtivas, desde 
matérias primas e insumos 
básicos como o aço, até 
componentes sofisticados, 
como circuitos impressos, 
o que acabou afetando a 
produção de diversas indús-
trias, aí incluídas algumas 
montadoras de veículos.

A bem da verdade, esta 
escassez ocorreu a nível 
mundial, o que consolidou 
um rally de preços nas prin-
cipais commodities e nem 
produtos intermediários, 
algo que somente agora dá 
sinais de acomodação ainda 
que os preços permaneçam 
num patamar bem mais 
elevado do que na pré-
-pandemia. Voltando à tese 
inicial de que há males que 
vem para o bem, podemos 
dizer que um legado bom da 
pandemia foi a confirmação 
de que o Brasil precisa mu-
dar uma série de coisas em 

seu modelo econômico.
Algo que ficou muito 

claro durante esta crise, e 
a demonstração não ficou 
restrita ao Brasil, é que o 
Estado tem um papel fun-
damental na vida econômica 
de um país. Ele não deve ser 
relegado à função de mero 
espectador, enquanto o 
mercado resolve os proble-
mas. Em todos os lugares, 
durante a crise, foi o Estado 
quem garantiu a continui-
dade dos empregos e das 
empresas, quem assegurou 
uma renda mínima aos 
mais necessitados e quem 
forneceu os investimentos 
necessários para a retomada 
do crescimento econômico.

Foi novamente o Estado 
quem, nos países desenvol-
vidos, propiciou a quase to-
talidade dos recursos neces-
sários ao desenvolvimento 
das vacinas permitindo a 
resposta rápida da indús-
tria farmacêutica. A lição 
da importância do Estado 
foi aprendida pela maioria 
dos países. O governo Bi-
den, nos EUA, recuperou, 
depois de quatro décadas 
de predomínio do mercado, 
o Estado como indutor do 
desenvolvimento através de 
um ambicioso programa de 
recuperação de empregos e 
de investimentos públicos 
em educação e infraestru-
tura.

O exemplo americano, 
ainda que em menor grau, 
foi acompanhado pelos paí-
ses da União Europeia e pela 
maioria dos demais países 
que compõe a OCDE. Há, 
no mundo todo, um renasci-
mento das políticas públicas 
de desenvolvimento e até de 
políticas industriais, tema 
que ficou banido durante as 
últimas quatro décadas. O  
modelo de desenvolvimento 
chinês, apesar de sua estru-
tura autocrática, tem sido 
citado recorrentemente 
como exemplo. 

O Brasil, entretanto, pare-
ce não ter aprendido nada 
com a crise da pandemia.

Nós continuamos com a 
mesma agenda das inter-
mináveis reformas, ape-
sar de que, cada reforma 
aprovada, não tenha, na 
prática, mudado nada de 
essencial no “status quo” 
vigente. O governo, o setor 
financeiro e boa parte do 
setor produtivo continuam 
acreditando que o merca-
do, a livre concorrência e 
a abertura comercial irão 
resolver o desemprego, a 
extrema pobreza, a fome 
e a péssima qualidade da 
educação. 

A crença, aqui, continua 
sendo a de que o Estado 
atrapalha e a desigualdade 
de renda é vista mais como 
uma questão de merito-
cracia. Acreditam que o 
atual modelo será suficiente 
para garantir um mínimo 
de segurança industrial 
na produção de insumos 
farmacêuticos básicos, de 
equipamentos hospitalares, 
de vacinas e de componen-
tes industriais. 

Vamos torcer.

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

de Administração da ABIMAQ. 

João Carlos Marchesan (*)

Mais inteligência artificial para 
as forças armadas americanas

As forças armadas americanas vêm conduzindo seus Global Information Dominance Experiments (GIDE), testes de um 
combinação de inteligência artificial, computação em nuvem e sensores que podem dar a elas a capacidade de prever 
eventos "com dias de antecedência", como disse o General Glen VanHerck, que acumula importantes comandos na 
estrutura militar daquele país. 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Aplicativo íon, do Itaú, passa a oferecer a 
função ‘agregador de investimentos’

@O íon, aplicativo de investimentos do Itaú Unibanco, dis-
ponibilizou a função ́ Agregador de Investimentos´ em sua 

nova atualização, que possibilita a visualização, em um único 
painel, de até oito carteiras distintas, sejam elas de diferentes 
contas do Itaú, de outros bancos ou corretoras. Com isso, o íon 
passa a ser o primeiro aplicativo de uma instituição bancária no 
Brasil a oferecer essa opção, que está inserida no conceito de 
‘open banking’ e inovação em serviços financeiros. A recente 
atualização do íon também disponibiliza produtos de corretora, 
permitindo que os usuários realizem operações de compra e 
venda de ativos de renda variável, por exemplo, pelo próprio 
aplicativo, como ações, BDRs, ETFs, dentre outros. O íon já 
pode ser baixado na Apple Store e na Google Play. Para mais 
informações, acesse: https://ion.itau/.

Adjust anuncia colaboração com o Salesforce 
Marketing Cloud

@A Adjust, plataforma de analytics mobile, anunciou o 
lançamento de uma colaboração de app marketing com 

o Salesforce AppExchange, possibilitando que os clientes de 
ambas empresas obtenham uma uma visão mais completa sobre 
a jornada do usuário e tomem informações de marketing mais 
bem informadas. A primeira integração lançada será o Marketing 
Cloud. Essa integração possibilitará que os clientes criem uma 
jornada do usuário de um e-mail diretamente para o in-app 
com a tecnologia de deep linking da Adjust. Essa conexão dará 
aos clientes insights sobre a mensuração de marketing para 
aumentar as instalações, receita e lifetime value (LTV) (https://
www.adjust.com/pt/).

Vivaldo José Breternitz (*)

O sistema, baseado em apren-
dizado de máquina, capta em 
tempo real informações que 

podem ser indicativos de problemas. 
Como exemplo, se imagens de saté-
lite mostrarem sinais de que diversos 
submarinos de uma nação rival estão 
se preparando para deixar seus portos, 
a inteligência artificial pode associar 
essas informações a outras e emitir 
alertas; analistas militares trabalhando 
de forma convencional podem levar 
horas ou mesmo dias para receber e 
analisar essas informações, o que a nova 
ferramenta pode fazer em segundos.

Acaba de acontecer um amplo teste 
da combinação, envolvendo possíveis 
ataques ao Canal do Panamá; segundo 
VanHerck, as   tecnologias envolvidas 
não são totalmente novas, mas os milita-
res juntaram-nas de uma forma inédita. 
Os resultados mostraram que o sistema 
pode se tornar operacional em breve.

As vantagens dessa ferramenta são 
bastante claras: em vez de simples-
mente reagir a eventos ou confiar 
em informações desatualizadas, os 
americanos poderiam tomar medidas 

fortemente envolvidos, mas poderão 
reagir de forma mais eficaz e rápida. 

O conjunto de tecnologias também 
pode ser útil no sentido de levar os envol-
vidos a negociações ao invés de conflito. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

proativas, como reforçar suas defesas 
ou tomar a iniciativa de atacar. 

Evidentemente ainda existem limita-
ções. A ferramenta identifica situações 
fora do comum, como o caso dos navios 
de que se falou acima, deslocamento de 
tropas e aviões, por exemplo, mas não 
pode prever com total certeza o que 
acontecerá - os humanos ainda estarão 

anyaberkut_CANVA

ow
ng

ar
de

n_
C

A
N

VA

A circulação de carros elétricos 
e híbridos já é uma realidade 
no país e os incentivos para a 

ampliação dessa frota só vem cres-
cendo. Em vigor desde 2014, há uma 
lei que concede aos donos de carros 
elétricos emplacados na capital pau-
lista o direito de restituição de 50% do 
valor do IPVA, porém ela não tratava 
de uma sistematização acerca da de-
volução dessa taxa. Recentemente, a 
Prefeitura de São Paulo sancionou a 
lei 17.563, a qual permite que parte 
do valor do imposto vire crédito para 
pagamento do IPTU.

Enquanto os incentivos para a com-
pra começam a ser ampliados, o novo 
tipo de frota popular exige que haja 
uma infraestrutura capaz de oferecer 
pontos de recargas necessários para 
atender a nova demanda. Desde 31 de 
março, novos condomínios residen-
ciais e comerciais da cidade de São 
Paulo são obrigados a disponibilizar 
tomadas de recarga para carros elé-
tricos e híbridos nas garagens, com 
medição independente de consumo.

Segundo Evandro Mendes, CEO 
da Electricus, empresa brasileira 
especializada em soluções de infra-
estrutura para recarga de veículos 
elétricos e geração de energia foto-
voltaica, as construtoras já estavam 
contemplando sistema de recarga para 
veículos elétricos em seus projetos por 

entender que eles agregam valor aos 
empreendimentos e benefícios aos seus 
clientes. “A expertise da Electricus tem 
contribuído com o desenvolvimento da 
infraestrutura de recarga em prédios 
residenciais e comerciais, apoiando as 
diversas construtoras a prepararem 
seus empreendimentos para essa de-
manda emergente que é a recarga de 
veículos elétricos no Brasil. Somos uma 
empresa nacional que acredita no futuro 
da mobilidade elétrica e, acima de tudo, 
no avanço da eletrificação dos meios de 
transporte”, destaca o executivo que 
acompanhou, in loco, o nascimento da 
mobilidade elétrica tanto na Alemanha 
quanto na Suíça.

A nova lei, proposta pelo vereador Ca-
milo Cristófaro (PSB) e sancionada pelo 
prefeito Bruno Covas (PSDB), não se 
aplica aos empreendimentos construídos 
com recursos públicos ou de habitação 
social, desde que seja comprovada a 
impossibilidade técnica ou econômica.

No acumulado entre 2019 e 2020, as 
vendas de carros elétricos e híbridos 
plug-in no Brasil triplicaram entre 
2019 e 2020. Até o passado, foram 
comercializadas mais de 10 mil uni-
dades. Em 2019, foram 3 mil veículos 
vendidos. Já em termos mundiais, a 
soma já ultrapassou 10 milhões de 
unidades em 2020, ante os 7 milhões 
de 2019, segundo dados da Electri-
cus, representando um crescimento 
de 43%.

Em termos de comparação, o carro a 
combustão possui um custo de R$ 0,50 
a R$ 0,75 por km rodado, enquanto o 
carro elétrico, abastecido com energia 
da distribuidora de energia, possui 
um custo reduzido, em média, para 
R$ 0,16 o km rodado.  Para aqueles 
que dispõem de geração fotovoltaica, 
esse custo cai para R$ 0,04.

Para Evandro Mendes, o Brasil 
é o melhor país do mundo para o 
carro elétrico. “A matriz energética 
brasileira é 90% limpa e renovável, 
com crescimento exponencial das 
gerações eólicas e fotovoltaicas. Ter 
um carro elétrico é estar focado na 
sustentabilidade, redução da poluição 
do ar e sonora, mas também questão 
de conforto e redução de custos, uma 
vez que o carro elétrico demanda 
menos manutenção, e menor custo 
de abastecimento”, finaliza.

Carregadores para carros elétricos são obrigatórios 
em novos prédios em São Paulo

&
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55 m2.  A inauguração segue o plano de expansão de franquias da empresa 
previsto para o segundo semestre de 2021. O nome da marca é inspirado na 
expressão italiana capo d’arte, que significa “chefe da arte”, já que a companhia 
tem uma influência marcante do design italiano em suas peças. Os produtos, 
feitos à mão, são direcionados a um público mais exigente e que prima pela 
elegância europeia. Entre os calçados, destaque para a variedade de botas, 
oxfords, sandálias, sapatilhas, scarpins e tênis. A marca reúne uma seleção 
diversa de modelos de bolsas, carteiras, cintos e, ainda, a linha Vitta, com 
o sofisticado e imponente aroma da Capodarte (www.capodarte.com.br). 

E - Comercial e Vendas
Objetivando fomentar oportunidades de negócio para as startups e gerar 
prosperidade e visibilidade para o ecossistema de inovação gaúcho, o 
Instituto Caldeira - hub que reúne iniciativas e parceiros ligados à nova 
economia -, e a Semente Negócios, empresa de aprendizagem empreen-
dedora, se uniram para promover o Conecta Caldeira, que vai conectar 
startups de todo o Brasil às 40 empresas fundadoras do Instituto Caldeira, 
para solucionar seus desafios de negócio. O segundo tema da 2ª Edição 
é ‘Comercial e Vendas’, e as empresas buscando conexões com startups 
são: Aschneider, Grupo IESA,Kley Hertz Farmacêutica, Neugebauer, 
Privatto Investimentos e Vulcabras. Os detalhes dos desafios em (www.
institutocaldeira.org.br) e inscrições: (www.axonhub.com.br).

F - Tecnologia e Negócios
O INFORUSO 2021, um dos mais importantes e tradicionais eventos 
de tecnologia e negócios do Brasil, acontece de modo virtual entre os 
próximos dias 10 e 12, das 14h às 19h. Realizado pela Sucesu Minas, a 
38ª edição do evento abordará o tema “Uma nova era digital: Pessoas, 
organizações e tecnologia”. O encontro será dividido por trilhas temáti-
cas, apresentadas pelos maiores especialistas das áreas de: inteligência 
artificial, RH, desplug, convergência educacional, digital health, jogos 
digitais, setor varejo, gestão estratégica, empoderamento digital, setor 
financeiro, marketing, agrotech, lgpd e segurança da informação, setor 
industrial e startups. As inscrições são gratuitas no site (http://sucesu-
minas.rds.land/inforuso-38-edicao).

G - Estratégia de Ampliação 
Empresa líder nacional na transformação de cobre e suas ligas e dando 
mais um passo em sua estratégia de ampliação para o mercado de Alu-
mínio, a Termomecanica anuncia a inauguração de uma nova fábrica 

A - Código Sem Barreiras 
Visando um ambiente cada vez mais inclusivo e diverso, a Alelo, bandeira 
especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, 
em parceria com a Share RH, realiza o Programa Código Sem Barreiras. 
A iniciativa, que ocorre de forma online, busca formar e capacitar pes-
soas com deficiência e neurodiversas na linguagem Java, para atuar na 
área de tecnologia da empresa. Não é necessária experiência prévia em 
tecnologia, mas a vontade de aprender e o interesse em iniciar carreira 
na área serão diferenciais dos candidatos. O processo seletivo reúne 
testes de lógica, Java e entrevistas individuais. O programa tem duração 
de quatro semanas e reúne trilhas de TI e negócios (https://conteudo.
sharerh.com/codigo-sem-barreiras-alelo).

B - Entrega Expressa
Para ajudar a tornar o Dia dos Pais ainda mais especial para seus clientes, 
a Aramis lança parceria com a Yellow e promove pela primeira vez a 
Entrega Super Expressa. Ao fechar suas compras no site, será solicita-
da ao cliente uma busca por CEP e se ele pertencer à lista de cidades 
cadastradas, a opção de entrega para o mesmo dia fica disponível. Em 
compras realizadas após as 11h, as compras serão entregues no dia útil 
seguinte. A Aramis está presente em todo o Brasil com mais de 90 lojas, 
entre próprias e franquias, além de outlets e também nas principais 
multimarcas do país. Para mais informações sobre a entrega e horários, 
acesse: (www.aramis.com.br/central-de-atendimento). 

C - Alta Qualidade 
A Shutterstock, Inc., plataforma criativa, líder global que oferece soluções 
completas, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, negócios 
e empresas de mídia, anuncia a disponibilidade de seus dados (imagens, 
3D, vídeo e metadados associados) no AWS Data Exchange, um serviço que 
torna mais fácil encontrar, assinar e usar dados de terceiros na nuvem. O 
anúncio segue o lançamento da Shutterstock.AI, subsidiária recém-formada 
que traz insights e dados no centro de sua missão de negócios. A disponi-
bilidade dos dados  permite que os clientes do serviço, sejam startups de 
tecnologia ou gigantes da indústria, treinem modelos de visão computacional 
em larga escala, com precisão. Saiba mais em (www.shutterstock.com.br). 

D - Chefe da Arte
A marca de calçados e acessórios Capodarte estreará mais uma unidade em 
São Paulo. Localizada no Piso Moema, do Shopping Ibirapuera, a loja tem 

de vergalhões. A  nova planta contou com investimento de US$ 25 mi-
lhões, o que inclui a construção do edifício, aquisição de equipamentos 
e instalação de novas tecnologias em São Bernardo do Campo. A nova 
fábrica terá capacidade de produzir até 30 mil toneladas por ano.  O 
objetivo é contribuir com o crescimento da economia do país, atender 
às demandas do exterior, bem como ampliar a capilaridade da marca no 
mercado. A empresa pretende atender diversos segmentos, como energia 
elétrica, bens de consumo, bens duráveis, automotivo, construção civil, 
de utilidades, entre outros. 

H - Justiça Social
O TST prorrogou até o próximo dia 15 as inscrições para o seu 2º Prê-
mio Justiça do Trabalho de Jornalismo. O evento oferece R$ 10 mil aos 
autores de reportagens que abordem a temática “Justiça do Trabalho: 
a importância e os avanços da Justiça Social”. A participação é gratuita 
e os interessados devem acessar a página (www.tst.jus.br/premiojorna-
lismo) e preencher os requisitos solicitados no edital. Podem participar 
trabalhos jornalísticos, individuais ou coletivos, nas seguintes categorias: 
jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo e 
mídias digitais. Em mídias digitais, poderão ser inscritos conteúdos jor-
nalísticos e/ou informativos (lives, séries, programas, vídeos e podcasts) 
veiculados em plataformas, como o YouTube, Spotify, IGTV, Deezer, 
entre outros similares. 

I -  Soluções Financeiras
Os pequenos negócios Brasil afora foram os mais impactados pelas 
restrições da crise. Com as portas fechadas ao público, os desafios para 
os empresários reabrirem seus negócios são diversos. De um lado, a 
necessidade de repor estoques e, do outro, um aumento no custo das 
mercadorias. Estes fatores ainda se somam a um faturamento aquém 
do normal nos últimos meses e uma busca por crédito para conseguir 
abastecer o varejo. Neste cenário, as soluções financeiras da Alpe, fin-
tech que conecta fornecedores e varejistas, ganham mais mercado. O 
principal diferencial é permitir ao fornecedor aceitar as parcelas futuras 
das vendas do cartão de crédito do varejista como forma de pagamento 
de mercadorias. Saiba mais em: (www.alpenet.com.br).

J - Mercado Publicitário 
Quatro dias inteiros para falar sobre os desafios das agências de pu-
blicidade. Esta é a proposta da OPCON 2021, que acontece entre os 
próximos dias 17 a 20, de maneira gratuita e online, com a intenção de 
reunir gestores que querem promover o crescimento dos seus negócios 
e colaboradores que precisam se atualizar com as novidades do merca-
do. O evento terá mais de 30 palestrantes renomados que vão abordar 
perspectivas sobre o futuro, novos modelos de trabalho, gestão, meto-
dologias colaborativas, branding, comunicação e diversidade. Entre os 
nomes, Edney Souza, da Interney, Thiago Rocha, da RD Station, Luiz 
Buono, da agência Fábrica, Renato Contaifer, da Officeless, Cris Oliveira, 
da W3haus, e Daniel Queiroz, da Fenapro e Grupo Duca. Inscrições e 
mais informações: (www.eventoopcon.com.br).

O novo comportamento 
do consumidor para 
realizar pagamentos

A migração dos meios 
de pagamento para o 
mundo digital é uma 
tendência sinalizada 
há alguns anos, mas 
foi impulsionada na 
pandemia

O dinheiro vivo, boleto e 
outros métodos mais 
tradicionais já viraram 

cringe para muitos. Até mesmo 
dentre públicos como os mil-
lenials ou a Geração X, que se 
viram obrigados a se adaptar 
a essa mudança para continu-
ar arcando com suas contas. 
O novo comportamento do 
consumidor para realizar pa-
gamentos é moderno, exigente 
e ávido por soluções velozes 
e práticas para seu dia a dia.

Hoje, a maioria da população 
abandonou o hábito de car-
regar dinheiro físico em suas 
carteiras. Em substituição, te-
mos tudo o que precisamos na 
palma de nossas mãos: acesso 
à nossas contas, aplicativos 
bancários, possibilidade de re-
alizar transações e pagamentos 
via aproximação por meio de 
smart watches, e muito mais. 
Tudo isso nos aparelhos celula-
res. A confiança e migração aos 
meios digitais vem crescendo, 
assim como mostra um estudo 
feito pela Mastercard e pela 
Americas Market Intelligence 
(AMI).

De acordo com os dados di-
vulgados, 46% dos brasileiros 
aumentaram o volume de com-
pras online durante a pande-
mia, enquanto 7% compraram 
online pela primeira vez. Como 
justificativa, a praticidade é 
uma das mais valorizadas, espe-
cialmente dentre a população 
mais jovem, que cresceu e 
aderiu a esse meio mais rapi-
damente. Qualquer pagamento, 
transação ou procedimento 
pode ser feito do conforto de 
sua casa, dispensando a idas 
às agências, caixas e lotéricas.

Ainda, a ausência de taxação 
e oferta de benefícios, como 
o cash back em determinadas 
compras, são fatores que tam-
bém proporcionam uma maior 
atração dos consumidores. A 
preferência por determinado 
meio de pagamento irá variar 
conforme as vantagens ofere-
cidas – por isso, não há esca-
patória a não ser viabilizar uma 
ampla variedade de opções de 
pagamento. Temos à disposi-
ção uma série de ferramentas 

voltadas aos pagamentos digi-
tais, que podem ser facilmente 
incorporadas por qualquer 
empresa, independentemente 
de seu porte ou segmento.

Dentre elas, o Pix e as car-
teiras digitais são, de longe, 
os grandes favoritos, com 
importantes incentivos alta-
mente atrativos, desde retorno 
financeiro em determinadas 
compras até a facilidade nas 
transações. Somente este 
primeiro, representou 78% de 
todas as transações bancárias 
efetuadas no Brasil, desde seu 
lançamento, em novembro 
de 2020, segundo o Banco 
Central. 

Em complemento, muitas 
organizações – especialmente 
as de cobrança – ainda estão 
investindo em agentes virtuais, 
como o Play!, para aproximar e 
humanizar a relação com seus 
clientes. Quando desenvolvido 
para este fim, esses robôs 
auxiliam na comunicação do 
pagamento de dívidas, infor-
mando ao consumidor sua 
dívida e as opções disponíveis 
para arcá-la. Os resultados 
conquistados são excelentes, 
com um approach muito mais 
aperfeiçoado aos tempos mo-
dernos.

As necessidades do con-
sumidor frente aos meios de 
pagamento serão diferentes 
a cada dia. O mercado é vivo 
e irá sempre variar conforme 
as dores da população. Por-
tanto, cabe às empresas se 
adaptarem a essas mudanças. 
É fundamental manter um 
relacionamento próximo e um 
diálogo aberto para propor 
soluções adequadas às prefe-
rências de cada um. Quanto 
mais as empresas facilitarem, 
mais pessoas estarão inclusas.

São muitos benefícios que 
devem ser aproveitados com 
cautela, a fim de evitar pos-
síveis endividamentos por 
parte do cliente. Por parte da 
companhia, é preciso cuidado 
com calotes, devido à ânsia e a 
facilidade de compra. Aquelas 
que estiverem à frente dessas 
tendências, definitivamente 
atrairão uma maior quantidade 
de consumidores e sairão à 
frente dos concorrentes. 

Ouça o mercado! É ele quem 
irá ditar o ritmo das inovações 
e trazer a receita de sucesso 
para o seu negócio.

(*) - É Diretor de Produtos e 
Tecnologia na Pontaltech, empresa 

especializada em soluções integradas 
de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS 

(www.pontaltech.com.br).

Igor Castro (*)

O levantamento con-
siderou a redução 
de gastos de custeio 

(manutenção da máquina 
pública) de março de 2020 
a junho de 2021. Ao todo, fo-
ram analisados cinco tipos de 
despesas: diárias; passagens 
e locomoção; energia elétri-
ca; água e esgoto; e cópias e 
reprodução de documentos. 

Cerca de 190 mil servido-
res públicos federais conti-
nuam trabalhando de forma 
remota, 32% do total. A digi-
talização contribuiu para a ma-
nutenção do trabalho remoto. 
O Portal Gov.br oferece 4.648 
serviços, dos quais 3.284 
(70,7%) são completamente 
digitalizados, dispensando a 
necessidade do cidadão sair 
de casa. Outros 647 serviços 
(13,9%) são parcialmente 
digitalizados, requerendo o 
envio de documentos físicos 
ou a ida a alguma unidade 
de atendimento em alguma 
etapa, e 717 (15,4%) não 

O levantamento registra redução de 
gastos desde março de 2020.
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A produção da indústria 
elétrica e eletrônica cresceu 
20,2% no acumulado de janei-
ro a junho, em relação ao igual 
período de 2020, conforme 
dados do IBGE agregados 
pela Abinee (Associação Bra-
sileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica). O desempenho 
foi fruto da elevação de 
24,2% da área elétrica e do 
acréscimo de 15,7% da área 
eletrônica. 

O resultado contou com a 
base fraca de comparação, 
uma vez que a atividade do 
setor no primeiro semestre 
do ano passado ainda estava 
sofrendo impacto das medi-
das restritivas decorrentes 
da pandemia da Covid-19. 
O presidente executivo da 
Abinee, Humberto Barbato, 
ressalta que os dados são po-
sitivos também em relação ao 
primeiro semestre de 2019, 
período anterior à pandemia. 

Nessa comparação, a pro-
dução acumulada no primei-
ro semestre cresceu 2,5%. 
“O desempenho evidencia 

Gatilho para queda 
do IRPJ na reforma 
tributária

Apresentado na Câmara pelo 
relator da reforma do Imposto 
de Renda, deputado Celso Sabino 
(PSDB-BA), o parecer substitu-
tivo introduz um gatilho para a 
queda do IRPJ. Pelo novo texto, 
a alíquota só cairá em 2022 e 2023 
se a arrecadação federal bater o 
valor de anos anteriores corrigido 
pela inflação. O relator também 
propôs uma nova repatriação 
de recursos do exterior para o 
próximo ano. 

Os contribuintes com ativos em 
outros países declarados à Recei-
ta e ao Banco Central poderão 
atualizar os valores pagando 6% 
sobre o lucro. Com a expectativa 
de render R$ 20 bilhões em 2022, 
a medida não valerá para recursos 
que venham de paraísos fiscais, 
segundo o deputado. Em relação 
ao gatilho para o IRPJ, a alíquota 
atual, de 15%, cairá para 7,5% no 
primeiro ano. Se a arrecadação 
geral do Imposto de Renda subir 
mais do que a inflação, haverá um 
corte adicional de 2,5 pontos. Para 
retirar da base de comparação 
a crise econômica gerada pela 
pandemia, a arrecadação entre 
novembro de 2020 e outubro 
de 2021 será comparada com o 
valor recolhido entre novembro 
de 2018 e outubro de 2019 (ABr).

Trabalho remoto gerou economia 
de R$ 1,4 bi no Executivo federal

O trabalho remoto dos servidores públicos federais durante a pandemia gerou economia de R$ 1,419 bilhão, 
divulgou a Secretaria Especial de Gestão do Ministério da Economia

permanente em alguns ór-
gãos, incentivando os órgãos 
federais a adotar o trabalho 
remoto em atividades em 
que a presença física dos ser-
vidores não seja essencial. 
Até o momento, nove órgãos 
federais completaram o 
processo de adesão.Entre 
os ministérios, as pastas da 
Economia, da Cidadania, do 
Desenvolvimento Regional 
aderiram ao teletrabalho 
permanente. Completam 
a lista a Anatel; a Antaq; 
a CGU; a AGU; o Cade e a 
Escola Nacional de Admi-
nistração Pública (Enap).

Segundo o Ministério da 
Economia, o Programa de 
Gestão representa uma 
mudança de cultura, ao 
substituir controle de fre-
quência por controle de 
produtividade, com metas, 
prazos e tarefas definidas, o 
que contribui para aprimo-
rar a qualidade do serviço 
público (ABr).

são digitais, apenas iniciados 
pelo portal e executados 
fisicamente.

Segundo o levantamento, 
o maior volume de eco-
nomia foi registrado com 
passagens e despesas com 
locomoção, com R$ 512,6 
milhões que deixaram de 
ser gastos desde o início 
da pandemia. Em seguida 
vêm os gastos com diárias 
em viagens (R$ 450,2 mi-

lhões); energia elétrica (R$ 
392,9 milhões); cópias e 
reproduções de documen-
tos (R$ 57,7 milhões); e 
serviços de água e esgoto 
(R$ 5,9 milhões). Todos os 
valores foram atualizados 
pela inflação do período 
considerando o IPCA.

Por meio do Programa 
de Gestão (PG), o Ministé-
rio da Economia pretende 
transformar o teletrabalho 

Aumentou a produção 
da indústria elétrica e eletrônica

a recuperação do setor e as 
expectativas para os próximos 
meses continuam favoráveis”, 
diz, ao acrescentar que os em-
presários do setor permanecem 
atentos ao avanço da vacinação 
no país. No mês de junho, a 
produção cresceu 10,4% ante 
junho de 2020. Na comparação 
com igual mês de 2019, foi re-
gistrado incremento de 6,1%. 
Já em relação ao mês de maio, 
a produção de junho recuou 
0,4%, com ajuste sazonal. 

A indústria eletroeletrônica 

também vem enfrentando 
dificuldades com a falta de 
matérias-primas e compo-
nentes, principalmente se-
micondutores, no mercado 
e com a consequente alta de 
preços desses itens. “Além 
disso, as empresas mantêm 
no radar a possibilidade de 
uma crise hídrica que pode 
ameaçar o fornecimento de 
energia no Brasil, podendo 
afetar a atividade econômi-
ca”, ressalta Barbato (AI/
Abinee).
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Os dados 
são positivos 
também em 
relação ao 
primeiro 

semestre de 
2019.



A urgência para 
um novo ensino médio 

técnico
A discussão em torno 
da importância 
de uma formação 
profissional técnica 
nunca foi tão 
necessária como 
agora

Amargamos um retro-
cesso na educação 
pelos impactos so-

cioeconômicos provocados 
pela pandemia. Segundo 
estimativas da OEI (Or-
ganização dos Estados 
Ibero-Americanos), a Amé-
rica Latina retrocedeu pelo 
menos oito anos no acesso 
ao conhecimento. 

Seja pelo pouco incen-
tivo governamental para 
a educação à distância, o 
baixo acesso a internet ou 
a necessidade dos jovens de 
escolherem entre continuar 
os estudos ou contribuír em 
casa financeiramente, o que 
se sabe é que a educação 
pede socorro. 

O OEI estima que cerca 
de 17 milhões de alunos 
dos últimos anos do ensi-
no médio e dos primeiros 
anos da graduação terão 
dificuldade para continuar 
os estudos, principalmente 
por terem que auxiliar na 
renda familiar. 

Em um período em que 
o Brasil tem mais de 14 
milhões desempregados 
e tenta, a todo custo, se 
reerguer, faz-se necessário 
discutir como a educa-
ção profissional e técnica 
pode auxiliar na inclusão 
dos jovens no mercado de 
trabalho, aumento da pro-
dutividade e mudança de 
cenário das famílias. 

Enquanto a implementa-
ção do novo ensino médio 
técnico ainda sofre com a 
avaliação e aprovação de 
seus currículos pelos conse-
lhos estaduais de educação, 
entra em pauta o aumento 
na quantidade de desem-
pregados com ensino médio 
incompleto, que passou de 
18% para 23,7% entre o 
fim de 2019 e o início de 
2020. Ou seja, o aumento 
no número de jovens que 
também não têm uma for-
mação técnica, visto que o 
ensino médio profissional 
ainda não é uma realidade 
no país. 

O cenário é tão preocu-
pante que o ministério da 
economia colocou em pauta 

a criação de um programa 
piloto, chamado de Bônus 
de Inclusão Produtiva - BIP- 
para incentivar a entrada de 
jovens, que não estudam 
e não trabalham ou “nem-
nem”, no mercado de traba-
lho. A ideia, que tem como 
principal objetivo reduzir o 
desemprego qualificando 
os trabalhadores, dividiria 
as responsabilidades entre 
o Estado e os empresários. 

O governo ficaria com a 
responsabilidade de pagar 
uma “bolsa” por trabalha-
dor, complementar à ajuda 
paga pela empresa, que 
também arcaria com a res-
ponsabilidade de qualificar 
o jovem para o mercado de 
trabalho, oferecendo cursos 
e treinamentos internos. O 
modelo ainda está sendo 
discutido para sair do papel, 
enquanto isso, o cenário do 
trabalho e da educação só 
confirmam a necessidade 
eminente de um incentivo à 
valorização do ensino médio 
técnico. 

Além de possibilitar a 
construção de uma base 
formativa para os jovens, 
sua implementação será de 
fato um impulso na geração 
de renda das famílias. So-
ma-se a isso a necessidade 
do desenvolvimento de 
competências, habilidades 
e valores para o enfrenta-
mento de desafios pessoais 
e profissionais, que estão 
previstos nos chamados 
“itinerários formativos” - 
ou eixos- do novo Ensino 
Médio, somados ao empre-
endedorismo, investigação 
científica e intervenção 
sociocultural. 

Adicional a tudo está o 
chamado “quinto-eixo”, que 
seria esse olhar do ensino 
médio como uma alavanca 
para a construção de pro-
fissionais para o mercado 
de trabalho. 

A menos de um ano do 
prazo para a implementa-
ção da reforma no ensino 
médio, prevista para 2022, 
faz-se necessário pensar 
sobre a urgência na apro-
vação e homologação dos 
currículos alinhados com 
a BNCC- Base Nacional 
Comum Curricular- e com 
itinerários formativos por 
alguns estados. 

(*) - É membro do Conselho da 
Mind Lab e titular da Cátedra Sérgio 

Henrique Ferreira da USP/Ribeirão 
Preto. Foi Secretário de Educação do 

Estado de Pernambuco.

Mozart Neves Ramos (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Os marketplaces cres-
ceram e se especia-
lizaram com vendas 

através de plataformas sim-
ples de usar e que ajudaram 
os lojistas a se reinventar e a 
expandir sua atuação digital 
através do e-commerce. 

Dados da Abcomm (As-
sociação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico) apon-
tam uma alta de 68% de 
todo o ecommerce no país 
em 2020. 

No caso dos pequenos 
lojistas, o comércio virtual 
não só sustentou os negó-
cios como veio para ficar. É 
o caso da Sandra Quintas, 
52 anos, que conseguiu 
ampliar o seu negócio no 
auge da primeira onda 
da pandemia, utilizando 
o ecossistema Wabi, que 
reúne quatro plataformas 
voltadas para as vendas dos 
pequenos comerciantes, 
especialmente aqueles que 
não estavam digitalizados 
antes da pandemia. 

Uma parte do espaço do 
restaurante da empresária, 
o D’Forno, localizado no 
bairro Ipiranga, na Zona 
Sul de São Paulo, foi adap-
tado para vender produtos 
de mercearia. “Passamos 
a comercializar alimentos 
e bebidas industrializados 
através do aplicativo Wabi 

No caso dos pequenos lojistas, o comércio virtual não só 
sustentou os negócios como veio para ficar.

João Lee (*)

Qualquer manual de varejo online deveria trazer um ca-
pítulo dedicado ao planejamento anual de 13, isto mesmo, 
13 meses: além dos 12 tradicionais, um novo mês deve ser 
acrescido em sua programação. Afinal, cerca de um 1/13 
das vendas do setor é faturado entre Black Friday e Cyber 
Monday. Em apenas cinco dias, entre a última quinta-feira 
de novembro e a segunda-feira seguinte, vende-se em 
um dia o mesmo do que se comercializa em uma semana.

Estamos falando de volumes gigantescos de transações 
em poucos dias. Segundo a Ebit/Nielsen, em 2020, entre 
19 a 27 de novembro, o faturamento do e-commerce com 
a Black Friday foi de R$ 6 bilhões, 30,1% a mais que as 
vendas de 2019. Levando-se em conta as promoções de 
“esquenta” Black Friday, o varejo no ano passado recebeu 
10,63 milhões de pedidos nessa ocasião. E o que esperar 
de 2021? Neste ano a maior temporada de liquidações 
online deverá ser ainda mais importante. 

Os mais de 13 milhões de brasileiros que estrearam 
nos caminhos do e-commerce, forçados pela pandemia, 
já estão mais confiantes. Na prática, já ultrapassaram a 
barreira dos primeiros cadastros online, experimentaram 
novos meios de pagamento e provavelmente se sentem 
prontos para se arriscar a comprar um maior número de 
itens e produtos de valores mais expressivos. Por outro 
lado, muitos ainda estão receosos das aglomerações no 
varejo físico, apesar da vacinação contra a Covid estar em 
curso. Tudo aponta para uma maior adesão ao e-commerce.

A notícia, aparentemente, é boa para o varejista. O proble-
ma é que essas vendas não caem do céu. No cenário online, 
há uma concorrência ainda maior pelo consumidor, inclusive 
de sites internacionais, que normalmente não estão no radar 
do varejo tradicional. Portanto, se você pretende que o seu 
site ou landing page esteja entre as primeiras opções das 
ferramentas de busca na Black Friday, é preciso trabalhar 
duro para isso. E esse esforço deve ser feito desde... ontem!

Quem conhece um pouco de SEO (Search Engine Opti-
mization) sabe que os algoritmos do Google – e de outros 
buscadores - precisam notar que você existe - e que você é 
ativo online há um bom tempo - para que o seu site ou lan-
ding page ganhe uma posição de destaque nos resultados 
de busca. Não adianta simplesmente criar uma página de 
Black Friday às vésperas da data. Ela desaparecerá ante 
à concorrência. Ainda que ela seja tecnicamente perfeita, 
se não houver um histórico de buscas e visitas associado 
a ela, o seu endereço não será visto pelo Google como 
relevante para o consumidor.

No cenário on-line, há uma concorrência ainda maior pelo 
consumidor, inclusive de sites internacionais.

Luiz Fernando Gerber (*)

 
Durante a pandemia muitas pessoas 

perderam o emprego ou tiveram uma 
diminuição da renda. Cerca de 14,7% 
da população estava desempregada 
no primeiro trimestre de 2021. Se-
gundo a Confederação Nacional de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
o país chegou ao fim do primeiro 
semestre com a maior proporção 
de famílias endividadas em mais de 
uma década. Psquisa registrou o en-
dividamento médio das famílias com 

até dez salários mínimos mensais em 
67,8% do total.

Nesse contexto, trocar serviços 
por produtos é uma boa opção para 
quem quer economizar, pois a dinâ-
mica desse mercado possibilita uma 
infinidade de opções de negócios. 
Por exemplo: um personal trainer 
pode trocar suas aulas por produtos 
para sua dieta com um dono de uma 
loja de suplementos que está com 
o estoque parado. Um músico pode 
oferecer suas aulas em troca de uma 
consultoria de marketing digital para 

divulgar seu trabalho na internet. 
Uma manicure pode oferecer seus 

serviços em troca de um eletrodo-
méstico sem uso. Não há regras. Pode 
ser algo usado ou novo, basta que 
as duas partes envolvidas na troca 
tenham interesse mútuo e combi-
nem os detalhes da transação. Uma 
pesquisa realizada pela GlobalData 
mostra que o mercado de “segunda 
mão” deve atingir US$ 64 bilhões nos 
próximos cinco anos, se tornando-se 
maior do que o segmento de vendas 
tradicionais até 2024. 

De acordo com o levantamento, a 
projeção é que o setor de revendas 
cresça cinco vezes nesse mesmo perí-
odo, ao passo que o varejo tradicional 
pode retrair. Em 2029, o mercado 
de roupas de segunda mão deve 
aumentar quase duas vezes o tama-
nho do fast fashion projetado para o 
ano. A pesquisa ainda destaca que o 
número de mulheres que adquiriram 
produtos seminovos aumentou de 56 
milhões em 2018 para 62 milhões no 
ano passado. 

Esse movimento tem bastante 

aderência dos zennials (pessoas com 
até 24 anos), uma vez que essa faixa 
etária está adotando o consumo de 
segunda mão mais rapidamente do 
que os outros grupos. O crescimen-
to do mercado de segunda mão e a 
necessidade de economizar devem 
impulsionar plataformas que promo-
vem a troca de serviços por produtos 
ou outros serviços.

 
(*) - É CEO do Finpli, um aplicativo que facilita 
a troca de produtos e serviços entre pessoas, 

usando sistema de geolocalização 
(finpli@nbpress.com).

Digitalização amplia negócios 
dos pequenos comerciantes

Durante a pandemia, a digitalização dos pequenos comércios foi essencial para manterem vivos os negócios
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VA mo. O app me entrega tudo 
mastigado, é mais do que eu 
esperava”, diz ele, que faz 
uma média de 900 entregas 
mensais. 

A plataforma, impulsiona-
da pela Coca-Cola, já chegou 
em 16 países e movimentou 
mais de R$ 24 milhões em 
vendas em 2020 no Brasil. 
Foram cerca de 562 mil 
pedidos de consumidores a 
estabelecimentos do Rio de 
Janeiro e São Paulo, que, 
por sua vez, fizeram 5,5 
mil pedidos a 30 empresas 
atacadistas e distribuidores 
dos mesmos estados. Para 
2021, Wabi quer multiplicar 
oito vezes seu faturamento. 

Segundo Carla Papazian, 
gerente geral de Wabi no 
Brasil, uma outra plataforma 
do ecossistema, o Wabi2b, 
possibilita as vendas entre 
a indústria e os varejistas, 
evitando que se desloquem 
para compras presenciais. 
“Os lojistas têm a possi-
bilidade de reabastecer 
seus estoques sem sair de 
suas lojas, inclusive apro-
veitar oportunidades de 
promoções. As condições 
oferecidas facilitam muito 
os micros e pequenos em-
preendedores de alimentos 
e bebidas”, completa. - Fonte 
e mais informações: (www.
wabicasa.com).

Casa, a plataforma de deli-
very que funciona similar ao 
Uber”, explica ela. 

No Wabi Casa, o consu-
midor entra no aplicativo, 
faz o pedido e o primeiro 
pequeno comércio da re-
gião que aceitar fica com a 
venda e a responsabilidade 
da entrega. O frete não é 
cobrado ao cliente. Para San-
dra, entrar para o aplicativo 
logo no início do isolamento 
social salvou o seu negócio. 
Em março deste ano, toda a 
sua família foi contaminada 
pela Covid-19 e alguns foram 
hospitalizados. 

“Naquele momento, pre-
cisei fechar o restaurante, 
mas a mercearia continuou 
bombando. Wabi foi a minha 

única fonte de renda”, afirma 
ela, que chega a fazer de 60 
a 70 entregas por dia, au-
mentando seu faturamento 
em 50% por mês. No caso 
de Diego Barros, 40 anos, 
dono do mercadinho Irmãos 
Monteiro, localizado em Ta-
boão da Serra, na Grande São 
Paulo, suas vendas aumen-
taram mais de 50% depois 
que entrou para aplicativo 
Wabi Casa. 

Segundo ele, Wabi foi sua 
primeira experiência com o 
aplicativo - antes da pande-
mia ele nem sonhava com 
digitalização. “Deu muito 
certo. Hoje eu acompanho os 
pedidos e faço as entregas, 
já que o raio de entrega é 
de 1 km, tudo muito próxi-

O décimo terceiro mês de 2021

Quem quer levar uma estratégia de SEO a sério, com 
foco em Black Friday, assim como em qualquer outro 
evento sazonal, deve criar landing pages focadas no tema 
com meses de antecedência, com os termos mais óbvios 
relacionados a essa temporada de mega liquidações. É 
importante que sua página contenha termos como Pro-
moção de Black Friday, Ofertas Antecipadas de Black 
Friday, Preços mais baixos de Black Friday, Black Week, 
Black Novembro, Produtos Exclusivos de Black Friday e 
similares. 

O varejo brasileiro tem o costume de usar em excesso 
expressões em inglês. Por isso, também leve em consi-
deração o “abrasileramento” na grafia dessas expressões 
como: black frayday, black fraidai, blaqui fraidei e afins, 
e as adotar para captar essas buscas também. Outra dica 
é adotar modelos de vendas híbridos. Lembramos que 
as ofertas iniciais de Black Friday eram todas online. O 
varejo rapidamente a assimilou e extrapolou suas fron-
teiras, abarcando, ainda, as vendas nas lojas físicas. Com 
a pandemia, há a tendência de o consumidor retomar 
fortemente as compras online. 

Portanto, pensando na comodidade do cliente, vale a 
pena oferecer a opção de compras online com retirada 
agendada na loja, para evitar as filas e aglomerações típi-
cas das principais liquidações do ano. Esta é uma forma 
de driblar eventuais problemas logísticos de entrega, 
eliminar o custo do frete e, ainda, contribuir para que 
o consumidor não se exponha desnecessariamente aos 
riscos da pandemia.

(*) - É sócio fundador da Simplex (www.simplex.ind.br).
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Trocar serviços por produtos: uma boa opção para economizar



Girassol: a beleza do 
sol em forma de flor

O girassol é a 
garantia de uma casa 
bem decorada. Essa 
linda flor amarela 
é muito fácil de 
cultivar em casa, seja 
em vaso ou no solo

O pintor holandês 
Van Gogh tornou 
o girassol interna-

cionalmente famoso, mas 
é no jardim e nos canteiros 
que ele encontra o seu 
lugar e que nos surpre-
ende com o seu amarelo 
característico. É uma flor 
anual que pode crescer 
de 1 a 5 metros de altura e 
suas flores chegam a 40 cm 
de diâmetro. Seu nome 
vem de sua capacidade 
de acompanhar o curso 
do sol, de leste a oeste. 
Quando a flor aparece, a 
planta não gira mais e fica 
voltada para o oriente.

Antes de plantar você 
precisa saber o tempo mais 
adequado de semeadura 
do girassol. O plantio pode 
ocorrer de setembro a 
março. A escolha do tipo 
de girassol é outra decisão 
que devemos tomar. As 
diferentes espécies se di-
ferenciam, especialmente 
no tamanho da planta. O 
anão (45 a 60 cm de altura) 
é a indicação para cultivos 
em vasos e ambientes 
internos, enquanto o alto 
(até 1,80 m de altura) é o 
mais indicado para áreas 
externas como jardins e 
quintais.

O primeiro passo para 
o plantio é certificar que 
o solo está bem drenado, 
pois os girassóis não se 
desenvolvem bem em 
solos muito úmidos. Por 
outro lado, é uma planta 
que necessita de local 
bastante ensolarado e a 
terra deve ser rica em 
nutrientes. A emergência e 
o crescimento são rápidos, 
por isso é melhor semear 
diretamente no solo e ao 
ar livre. 

Se o plantio for feito di-
retamente no solo, inicie 
revolvendo-o em profun-
didade, depois forme um 
buraco com cerca de 3 a 
5 cm de profundidade e 
deposite de 3 a 4 semen-
te. Coloque as sementes 
a cada 20 cm. Regue 
regularmente, principal-
mente nos períodos mais 
quentes. 

Para quem tem terraço ou 
varanda, o plantio em vasos 
é uma boa opção. Pegue um 
vaso de diâmetro suficiente 
para permitir que as raízes 
se desenvolvam (cerca de 
30 cm no mínimo) e preen-
cha com terra especial para 
vasos. Faça um pequeno 
orifício no meio e coloque 
3 a 4 sementes de girassol 
e regar regularmente. 

Caso queira plantar mais 
de uma planta, tenha um 
vaso maior, pois você 
precisa de um espaça-
mento de 10 a 15cm entre 
as sementes para que o 
girassol cresça melhor e 
individualmente. Acima de 
tudo, evite colocar as se-
mentes nas extremidades 
do seu vaso. Quando seus 
girassóis formarem 3 a 4 
folhas, mantenha a planta 
mais vigorosa e continue 
regando regularmente. 
Considere estacas para 
girassóis altos, especial-
mente se seu jardim for 
exposto ao vento.

O girassol é uma planta 
de fácil manutenção, o que 
requer poucos cuidados 
quando devidamente ins-
talado. No entanto, alguns 
gestos podem permitir 
prolongar a floração e 
otimizar a renovação das 
flores. O ponto chave no 
cuidado do girassol é a 
irrigação, principalmente 
se for cultivado em vasos. 
Tenha cuidado para que o 
solo não seja nem muito 
seco e nem muito úmido, 
caso contrário sua planta 
de girassol não verá as 
nuvens como em João e o 
pé de feijão!

Basicamente, o uso de 
fertilizante mineral é o ca-
minho mais eficiente para 
nutrir bem seu girassol. 
Adicione fertilizante com 
nitrogênio primeiro e, 
em seguida, com fósforo 
na floração, se necessá-
rio, para permitir que as 
plantas recebam um bom 
suprimento de nutrientes. 
É muito exigente em nu-
trientes, e sendo uma plan-
ta anual, irá secar e morrer 
ao final de seu ciclo. 

Para preservar a planta 
verde, recomenda-se reti-
rar a flor assim que estiver 
murcha. Isso vai permitir o 
florescimento no próximo 
ano. Outro caminho é co-
lher as sementes, ao final 
do ciclo da planta. As se-
mentes estão localizadas 
na parte central da flor e 
estão prontas para coletar 
quando a parte de trás da 
flor ficar marrom. Essas 
sementes serão o início de 
um novo ciclo de flores em 
sua casa.

A iniciativa Nutrien-
tes Para Vida, objetiva 
informar a população a 
respeito da relevância 
dos fertilizantes para o 
aumento da qualidade e 
segurança da produção 
alimentar, mediante o 
uso da quantidade ade-
quada de nutrientes no 
cultivo dos alimentos e, 
consequentemente, pro-
porcionando a melhoria 
da nutrição e saúde hu-
manas.

 
(*) - É coordenador científico da 

Nutrientes Para Vida (NPV).

Valter Casarin (*)
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COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS
CNPJ nº 61.460.762/0001-65

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Em milhares de Reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia (antiga INDÚSTRIAS VILLARES S.A.) está sem atividades 
operacionais desde junho de 2000, tendo fechado seu capital junto à 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 27 de novembro de 2003.
Em 31 de dezembro de 2013 a controladora tomou a decisão de encerrar 
as atividades da mesma a partir do momento que as suas pendências, 
obrigações e responsabilidades trabalhistas, societárias, cíveis, tributárias 
venham a estar integralmente resolvidas e quitadas. A partir daquela data, 
a sociedade não desenvolveu qualquer atividade, a menos que a mesma 
esteja relacionada com o seu encerramento.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas 
apresentadas no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são como segue:
a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações 
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.
b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são 
inferiores ao valor de mercado.
c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.
d) Lucro (Prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento 
dos exercícios.
3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os saldos classifi cados no ativo circulante referem-se ao imposto de 
renda retido sobre os rendimentos de aplicações fi nanceiras e créditos de 
impostos. Os valores provenientes de exercícios anteriores são atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação vigente.

4. DESPESAS ANTECIPADAS
O valor de R$ 318 de despesas antecipadas refere-se a juros e encargos a 
apropriar incidentes sobre o parcelamento de impostos. 
5. DEPÓSITOS JUDICIAIS
O valor de R$ 690 corresponde aos valores efetivamente depositados de 
diversos processos em andamento e saldos remanescentes de processos 
já encerrados e ainda não levantados.
6. CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO
O valor R$ 14.984 de contas a receber a longo prazo refere-se a créditos 
com diversas sociedades, incluindo terceiros e sua controladora.
7. IMPOSTOS E RETENÇÕES A PAGAR
A composição de impostos e retenções a pagar de curto e longo prazo é 
como segue:
Descrição 2020 2019     
Parcelamento de impostos 469 -
PIS, Cofi ns e CSLL retidos de terceiros 2 1
Outros impostos 11 12     
Total 482 13     
Parcelas de curto prazo de impostos e retenções 
 a pagar 130 13
Parcelas de longo prazo de impostos e retenções 
 a pagar 352 -     
Total 482 13     
8. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2020, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - Vimec em 1996 e 
Villares Control - VIC em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido aumentado durante o exercício 
de 2020 em R$ 4.303 e atingindo em 31 de dezembro de 2020 o montante 

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 130 117 (1.423) (1.176)        
Prejuízo do exercício - - (333) (333)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 130 117 (1.756) (1.509)        
Prejuízo do exercício - - (159) (159)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 130 117 (1.915) (1.668)        

 2020 2019    
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas gerais e administrativas (6.409) (1.666)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas - (38)
Receitas/Despesas não operacionais, líquidas
 (vide nota explicativa 10) 8.000 1.371    
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
 E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.591 (333)    
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.750) -    
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (159) (333)    
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$ (1,59) (3,33)    
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO 2020 2019    
Circulante
Disponível 5 5
Impostos a recuperar (vide nota explicativa 3) 445 247
Adiantamentos 70 65
Despesas antecipadas (vide nota explicativa 4) 318 -    
Total do Circulante 838 317    
Realizável a Longo Prazo
Depósitos judiciais (vide nota explicativa 5) 690 291
Contas a receber (vide nota explicativa 6) 14.984 11.279    
Total do Realizável a Longo Prazo 15.674 11.570    
Permanente
Investimento 165 165
Imobilizado 29 34    
Total do Permanente 194 199    
TOTAL DO ATIVO 16.706 12.086    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019    
Circulante
Impostos e retenções a pagar (vide nota explicativa 7) 130 13
Contas e serviços a pagar 15 9
Provisões de férias 23 22    
Total do Circulante 168 44    
Exigível a Longo Prazo
Provisão para contingências (vide nota explicativa 8) 17.854 13.551
Parcelamento de impostos (vide nota explicativa 7) 352 -    
Total do Exigível a Longo Prazo 18.206 13.551    
Patrimônio Líquido
Capital social (vide nota explicativa 9) 130 130
Reserva de capital 117 117
Prejuízos acumulados/Reservas de lucros (1.756) (1.423)
Lucro (Prejuízo) do exercício (159) (333)    
Total do Patrimônio Líquido (1.668) (1.509)    
TOTAL DO PASSIVO 16.706 12.086    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2020. São Paulo, 30 de junho de 2021. A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de Reais)

 2020 2019    
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) do exercício (159) (333)
Depreciações 18 4
Constituição/Reversão de provisão para
 contingências 4.303 (341)    
 4.162 (670)    
Variação dos ativos operacionais fi nanceiros
Tributos a compensar (198) (8)
Contas a receber e outros créditos (323) -    
 (521) (8)    
Variação dos passivos operacionais fi nanceiros
Tributos 117 (22)
Outros passivos 7 (248)    
 124 (270)    
Recursos provenientes das atividades
 operacionais 3.765 (948)    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Contas a receber a longo prazo (4.104) 949
Realização do ativo imobilizado (13) (2)
Parcelamento de impostos 352 -    
Recursos das atividades de fi nanciamento (3.765) 947    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA - (1)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5 6
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 5 5    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA - (1)    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares
 Diretor - Pedro Cruz Villares

Valdenez Silva – Contador – CRC 1SP142819/O-6

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3 col  x  23 cm

de R$ 17.854. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 
provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.
9. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2020 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.
10. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
As Receitas não operacionais são advindas: a) de recuperações de valores 
fi scais, b) de levantamento de depósitos em processos judiciais e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingências descritas na Nota 
Explicativa 8.

Em termos gerais, 
uma dark store é 
um lugar onde as 

empresas - que realizam 
vendas online - podem 
armazenar seus produtos 
previamente embalados e 
selecionados para envio. 
Dessa forma, um pedido 
pode ser despachado ape-
nas alguns minutos depois 
de um comprador finalizar 
a compra pela internet. 

“O fato é que, além de 
oferecer boas vantagens 
para as empresas e ope-
rações logísticas, as dark 
stores também entregam 
mais comodidade ao con-
sumidor que, mesmo em 
um futuro pós-pandemia, 
provavelmente continua-
rá adotando alguns dos no-
vos hábitos de consumo”, 
conta Caio Reina, CEO e 
fundador da RoutEasy, 
startup de tecnologia que 
atua no planejamento, 
controle operacional e 
gerencial de rotas comple-
xas de entregas, coletas e 
serviços de campo. 

Para falar sobre os be-
nefícios das dark stores, o 
especialista separou qua-
tro vantagens deste tipo 
de loja para o comércio 
eletrônico: 

Lugar onde as empresas podem armazenar seus produtos 
previamente embalados e selecionados para envio.

 
45ª Vara Cível do Fórum Central Cível – Comarca da Capital /SP. Edital de Intimação - Prazo de 20 
dias. Processo Nº 1046952- 60.2013.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível , do Foro 
Central Cível, Estado de SP, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. Fazendo Saber a 
Bioclean Energy Brasil S/A ,C.N.P.J. nº 08.912.100/0001-04, que lhes foi proposta uma ação de 
Execução por Quantia Certa , por parte de Sadão Isuyama, C.P.F. nº 094.586.048-00, André Luís 
Graciolli  Reis, C.P.F. nº 361.379.440-34, e Julio Carlos Ziegelmann, C.P.F. nº 335.433.050-34, 
para o recebimento da quantia de R$ 937.887,92 (2013) decorrente da inadimplência quanto as 
obrigações redigidas no contrato. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido foi 
determinada a Intimação, por Edital, da penhora da integralidade das cotas sociais que ela possui 
junto à Sociedade Empresária Bio Petro Produção e Comercialização de Biocombustíveis Ltda, 
CNPJ nº 07.156.116/0001-63 (conforme certidão da Jucesp, folhas 174 a 177, redistribuído o 
capital de Bioclen Energy Brasil S/A, Nire 29300028606, na situação de sócio, com valor de 
participação na sociedade de R$ 3.947.193,00). Fica também intimada do prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para impugnação. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001189-78.2021.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Andrea Cristina Moura, CPF 181.666.028-06, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intima 
ção por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 25.988,45 (09/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000885-52.2021.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Ligia Maria Tegao Nave, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Doris Sais Pacheco Milan, Brasileira, Solteira, Relações Públicas, 
RG 40.144.160, CPF 221.953.138-46, com endereço à Rua Almirante Lobo, 249, Ipiranga, CEP 
04212-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados a 
partir da primeira publicação, pague a quantia de R$ 32.774,99 (atualizada até 01/,03/2021), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 12/06/2021. 

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1001148-10.2020.8.26.0008  O Dr. Paulo Guilherme Amaral 
Toledo, Juiz de Direito da 1ªVC do Foro Regional do Tatuapé – S/P. Faz Saber a  Cristina Andrré 
Mendes RNE Nº V615442-HE, CPF Nº 233.744.728-69, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe 
ação Monitória no valor de R$ 20.171,07. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorá 
rios advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.  Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei.  

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc.  0001734-76.2021.8.26.0704.  A Drª. Luciane Cristina Silva 
Tavares, Juíza de Direito da 3ºVC do Foro Regional XV – Butantâ - SP.  Faz Saber a Jacqueline 
Maria Coelho, CPF Nº 389.760.468-03, RG Nº 37.706.738-6, que nos autos de cumprimento de 
Sentença ajuizado por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 16.723,95, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

 
Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0009333-41.2021.8.26.0003. O Dr. Anderson Suzuki, Juiz 
de Direito da 3ª VC do Foro Regional de Santana – S/P,  Faz Saber a Mauricio Ferreira Dos Santos, 
CPF Nº 227.648.458-63, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 42.892,88, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 525, do CPC).  Nada Mais.  

Vantagens das dark stores 
para o comércio eletrônico

Para oferecer opções de entregas e coletas ainda mais rápidas, muitas empresas viram nas dark stores 
uma oportunidade de dar mais rapidez e eficiência à operação, ao mesmo tempo em que reduzem 
custos de armazenamento e transporte
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ajustar o estoque e 
lidar com um volu-
me de pedidos es-
pecíficos para cada 
região. Isso porque 
o layout pode ser 
pensado para maxi-
mizar a capacidade 
de armazenamento 
para uma diversi-
dade maior de pro-
dutos. É uma boa 
oportunidade para 
se lançar em novos 
mercados sem ter 
que investir em no-
vos espaços físicos 

 4) Mais disponibili-
dade - As dark stores 
não enfrentam as 
mesmas restrições 
em seus horários de 
funcionamento que 
são impostas às lojas 
convencionais. Logo, 
a operação pode fun-
cionar 365 dias por 
ano, 24 horas por 
dia. As coletas e os 
pedidos podem ser 
realizados em horá-
rios que sejam mais 
convenientes para os 
consumidores. - Fon-
te e mais informa-
ções: (https://lp.rou-
teasy.com.br/).

 1) Maior eficiência da 
operação - Como 
as dark stores têm 
um tamanho muito 
menor do que os 
depósitos conven-
cionais e são dedi-
cadas a armazenar 
e entregar pedidos 
realizados online, é 
possível gerenciar 
os níveis de estoque 
de forma muito mais 
fácil. 

 2) Maior satisfação 
e fidelização do 
cliente - Ao ofe-
recer opções de 
entregas e coletas 
seguras e com prazo 
de apenas algumas 
horas, uma marca 

gera mais valor em 
termos de confiança 
e eficiência. A proxi-
midade entre a dark 
store e o cliente 
também diminui o 
custo da operação, 
facilitando o “frete 
grátis”. Assim, é 
muito mais provável 
que os consumido-
res a considerem 
em uma próxima 
compra e se tornem 
clientes fiéis, além 
de recomendar a 
marca para outras 
pessoas. 

 3) Mais flexibilidade 
no armazenamen-
to - As dark stores 
oferecem flexibili-
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 05 de agosto de 20216

blackdovfx_CANVA

6Tenha um inventário de ativos atualizado - O gerente 
de segurança deve manter um inventário continuamente atualizado 
de todos os equipamentos e programas ligados à rede da planta de 
operação tecnológica.

 

7Estabeleça a segregação de rede adequada - As redes OT 
devem ser fisicamente ou / e logicamente separadas de qualquer outra rede, 
tanto interna quanto externamente. Todo o tráfego de rede entre um OT 
e qualquer outra parte da rede deve passar por uma solução de gateway 
seguro como uma zona desmilitarizada (DMZ). As sessões interativas 
para OT devem usar autenticação multifator para autenticar no gateway.

 

8Colete registros e implemente a detecção em tempo real 
- Políticas ou procedimentos apropriados devem estar em vigor para 
registro automatizado e revisão de eventos de segurança reais e potenciais. 
Isso deve incluir tempos de retenção claros para os logs de segurança a 
serem retidos e proteção contra adulteração ou modificação indesejada.

 

9Implemente um processo de configuração seguro - As 
configurações seguras devem ser desenvolvidas, padronizadas e im-
plantadas para todos os sistemas aplicáveis, como terminais, servidores, 
dispositivos de rede e dispositivos de campo. O software de segurança 
de endpoint, como o antimalware, deve ser instalado e ativado em todos 
os componentes do ambiente OT que o suportam.

 

10Crie um processo formal de patching - Implemente 
um processo para que os patches sejam qualificados pelos fabricantes 
de equipamentos antes da implantação. Depois de qualificados, os 
patches só podem ser implantados em sistemas apropriados com uma 
frequência pré-especificada. 

Fonte e outras informações: (www.gartner.com).

por atribuir e documentar funções e responsabilidades relacionadas à 
segurança para todos os trabalhadores, gerentes seniores e quaisquer 
terceiros.

 

2Garanta treinamento e conscientize funcionários - To-
dos os colaboradores alocados em uma planta de OT devem ter as 
habilidades necessárias para suas funções. Os funcionários de cada 
instalação devem ser treinados para reconhecer os riscos de seguran-
ça, os vetores de ataque mais comuns e o que fazer em caso de um 
incidente de segurança.

 

3Implemente e teste a resposta a incidentes - Garantir que 
cada instalação implemente e mantenha um processo de gerenciamento 
de incidente de segurança específico para OT, em um plano que inclui 
quatro fases: preparação; detecção e análise; contenção, erradicação e 
recuperação; e atividade pós-incidente.

 

4Faça backup e tenha sistemas de restauração e recupe-
ração de dados em caso de desastres - Certifique-se de que os 
procedimentos adequados de backup, restauração e recuperação de 
desastres estejam em vigor. Para limitar o impacto de eventos físicos, 
como incêndio, não armazene mídia de backup no mesmo local que o 
sistema de backup. A mídia de backup também deve ser protegida contra 
divulgação não autorizada ou uso indevido. Para lidar com incidentes 
de alta gravidade, deve ser possível restaurar o backup em um novo 
sistema ou máquina virtual.

 

5Gerencie mídias portáteis - Crie uma política para garantir 
que todas as mídias portáteis de armazenamento de dados, como pen 
drives e computadores portáteis, sejam verificadas, independentemente 
do dispositivo pertencer a um funcionário interno ou a terceiros, como 
subcontratados ou representantes do fabricante do equipamento. Ape-
nas a mídia considerada livre de código ou software malicioso pode ser 
conectada ao ambiente das empresas.

O Gartner, Inc., líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, alerta que, até 2025, os cibercriminosos serão capazes de 
atacar ambientes de tecnologia operacional (OT) com intenção real de ferir ou matar humanos.

Ataques a ambientes de OT (com estruturas com hardware e sof-
tware dedicados a monitorar ou controlar equipamentos, ativos 
e processos) estão se tornando a cada dia mais comuns. 

As invasões também evoluíram de iniciativas que representavam 
apenas a interrupção imediata do processo, como o desligamento de 
um equipamento, para o comprometimento de toda a integridade dos 
ambientes empresariais e industriais com a intenção de causar grandes 
danos físicos. Outros eventos recentes, como o ataque com o ransomware 
Colonial Pipeline, destacaram a necessidade de ter redes diferentes e 
devidamente segmentadas para TI e OT.

“Em ambientes operacionais, os líderes de segurança e gerenciamento 
de risco devem se preocupar mais com os perigos do mundo real para os 
humanos e o meio ambiente, em vez de focar apenas o roubo de informa-
ções”, diz Wam Voster, Diretor de Pesquisa Sênior do Gartner. “Consultas 
com clientes de diversos portes revelam que organizações em setores com 
uso intensivo de ativos, como manufatura, recursos e serviços públicos, 
precisam trabalhar para definir estruturas de controle apropriadas”.

De acordo com o Gartner, incidentes de segurança em ambientes 
de tecnologia operacional e outros sistemas ciberfísicos (CPS - Cyber-
-Physical Systems) têm três motivações principais: dano real, vandalismo 
comercial (produção reduzida) e vandalismo de reputação (tornando 
uma marca não-confiável).

O Gartner prevê que o impacto financeiro dos ataques a CPS resultando 
em vítimas fatais chegará a mais de US$ 50 bilhões até 2023. Mesmo 
sem levar em conta o valor da vida humana, os custos para as organiza-
ções em termos de compensação, litígio, seguro, multas regulatórias e 
perda de reputação será significativo. As análises também indicam que 
a maioria dos CEOs será pessoalmente responsável por tais incidentes.

 
O Gartner recomenda que as organizações adotem uma estrutura de 

dez controles de segurança para melhorar a postura de segurança em 
suas instalações e evitar que incidentes no mundo digital tenham um 
efeito adverso no mundo físico.

 

1Defina funções e responsabilidades - Nomeie um gerente de 
segurança da OT para cada instalação. Este profissional é responsável 

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Oportunidades

Claudio Zanutim (*)

Com tantas mudanças disruptivas, e principal-
mente diante de tantas evoluções no mercado de 

trabalho, um mercado que vem enfrentando grandes 
transições entre “ocupação e localização”, faz com 
que tudo seja mais competitivo para nós, e exige 
que sejamos profissionais assertivos, e até mesmo, 
empreendedores que se auto lideram. Mas você sabe 
exatamente o que isso significa?

Muito se tem falado sobre assertividade, mas muita 
gente ainda ignora o que isso representa. Trata-se 
também de:

- Ter uma visão superior sobre todas as etapas de 
produção de uma organização;

- Se antecipar a possíveis falhas no sistema;
- Preparar-se para resolver qualquer imprevisto 

sem prejuízo do trabalho em execução.
Resumindo, ser assertivo é principalmente, estar 

pronto para resolver qualquer problema que surgir.
Por sua vez, ser empreendedor tem a ver ainda, com 

identificar oportunidades no mercado, notando o 
que o cliente quer, diferenciando o produto ou serviço 
de que ele necessita.

Para o legítimo empreendedor (o executivo raiz), 
não é difícil identificar as oportunidades para chegar 
aos seus objetivos, preenchendo as possíveis lacunas 
do mercado com novas ideias ou ofertas de produ-
tos e serviços. O empreendedor assertivo tem uma 
percepção apurada, por isso, pode reconhecer e agir 
sobre as oportunidades do mercado atual, inovando 
em cima disso e de suas ações.

Por ter uma visão à frente de sua época, e con-
seguir enxergar além dos demais, o empreendedor 
assertivo traz sempre consigo novos insights, cria 

oportunidades ou simplesmente uma maneira melhor 
de fazer algo trivial.

No ambiente competitivo, o empreendedor asserti-
vo é o pioneiro das oportunidades, mesmo tendo em 
mente que em cada uma delas existirão obstáculos 
a serem superados.

A boa notícia é que existem ferramentas que podem 
lhe auxiliar a isso, acompanhe;

A matriz SWOT
O estudo da avaliação SWOT (Strenghts, Weaknes-

ses, Oportunities, Threat) é realizado para identificar 
pontos internos e externos, apontando as oportuni-
dades que poderão ser desenvolvidas em potencial. 
Com a matriz SWOT, a organização poderá identificar 
as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades.

- As forças podem ser como os recursos disponíveis;
- As fraquezas podem ser também recursos não 

administrados e todas as falhas que não levam ao 
aperfeiçoamento em um determinado segmento.

- As oportunidades compreendem tudo que favo-
reça e venha somar na estrutura, na qualidade e 
no crescimento da organização,

- As ameaças podem ser compreendidas como 
tudo o que leva risco para alcançar as metas e 
objetivos da empresa.

O objetivo da avaliação é relacionar os pontos fortes 
e fracos internos da organização com as oportunidades 
e ameaças externas do mercado e da concorrência.

Contudo, antes de se criar uma matriz SWOT é 
importante fazer uma avaliação do ambiente, que 
permitirá identificar as variáveis internas e externas, 
que impactam a organização, identificando riscos 
e oportunidades no presente e também no futuro.

Depois de identificar as principais ameaças e opor-
tunidades, forças e fraquezas, podemos especificar 
nosso negócio com base em quatro elementos:

1. Uma empresa ideal é elevada em termos de 

oportunidades e baixa em termos de ameaças;
2. Uma empresa especulativa é elevada tanto em 

termos de oportunidades como de ameaças;
3. Uma empresa madura é baixa em termos de 

oportunidades e também em ameaças;
4. Uma empresa arriscada é baixa em termos de 

oportunidades e alta em ameaças.
Após essa avaliação é possível criar uma matriz 

SWOT da seguinte forma:
1. Classificar os fatores fortes identificados em dois 

grupos: (A) os que estão associados a oportuni-
dades potenciais ou ameaças, (B) e os que não 
estão associados;

2. Dividir os pontos fracos da mesma forma;
3. Criar uma matriz com quatro quadrantes;
4. Unir os pontos fortes e fracos, juntamente com 

as oportunidades e ameaças, em cada quadrante.
Não se engane, insights não são oportunidades
Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, 

uma ideia de negócio não significa uma oportuni-
dade de negócio. Que isso fique claro! Um insight 
só se transforma em oportunidade quando seu 
propósito vai ao encontro de uma necessidade 
do mercado.

Neste exato momento, cerca de 450 pessoas 
estão tendo a mesma ideia, porém, apenas três 
delas a colocarão em prática e criarão algo novo 
para o mercado, ou algo que atenda uma neces-
sidade. Mas essas pessoas que terão novas ideias, 
devem, antes de tudo, identificar o tempo oportuno 
para realizar.

Oportunidades também têm o tempo certo para 
acontecer. Conseguindo traduzir as necessidades 
do mercado e sendo uma grande oportunidade; 
ainda assim, corre-se o risco de em apenas 12 meses 
depois dele ser lançado, cair no esquecimento. É o 
que chamamos de sucesso passageiro.

Claro que tudo isso, envolve uma sequência de 
ações, como a organização estar preparada para 
constantemente melhorar e atualizar os seus pro-
dutos, aproveitando todas as oportunidades de 
aperfeiçoamento que surgirem. No entanto, isso 
também pede que o vendedor tenha sempre uma 
postura e visão empreendedora.

O que isso significa na prática? Que o profissional 
precisará participar de várias atividades que per-
mitam sua atualização e conhecimento, como por 
exemplo: treinamentos, consultorias, workshops, 
lives, cursos, seminários e leituras. É preciso com-
preender as tendências, se adaptar às transições, 
ser flexíveis às mudanças e as situações econômi-
cas, políticas e até sociais do mercado. Com este 
hábito adquirido, garantidamente surgirão muitas 
novas ideias para melhorar o seu negócio, os seus 
resultados e as suas metas. Criando oportunidades.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 

da performance em vendas e no atingimento de obje-
tivos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

ATAQUES CIBERNÉTICOS PODERÃO 
USAR TECNOLOGIA PARA FERIR 
OU MATAR HUMANOS     Leia na página 6

SEGURANÇA
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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 - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ThIAGO PEREIRA DA SILVA, profissão: projetista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Santos da Silva e de Irani Pereira Souza da Silva. 
A pretendente: AnA PAuLA CORTEz DE SAnTA ROSA, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Pontes de Santa Rosa e de 
Tânia Cortez de Santa Rosa.

O pretendente: GABRIEL CARVALhO GALVãO, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/2001, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Assis Galvão e de Renata da 
Silva Carvalho. A pretendente: BREnDA MARTInS BAPTISTA PASCOAL, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/05/2002, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Robson Luis 
Baptista Pascoal e de Claudia Martins.

O pretendente: DEVAL ALVES DOS REIS, profissão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 20/06/1974, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Pedro Alves dos Reis e de Josefa 
Pereira dos Reis. A pretendente: DAIAnE BATISTA DOS SAnTOS, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aramari 
Batista dos Santos.

O pretendente: BRunO GOnçALVES DA SILVA, profissão: ajudante de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Antonio da Silva 
e de Creusa Maria Gonçalves da Silva. A pretendente: MARISTELA SAnTOS DE 
OLIVEIRA, profissão: consultora de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marques Antonio de Oliveira e de Aldenize Mecenas Santos 
de Oliveira.

O pretendente: JhOnATAS DA SILVA SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1998, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nerivaldo dos Santos e de Silmara da 
Silva. A pretendente: JOSIAnE DA SILVA STIPAnIC, profissão: autônomo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/02/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Stipanic e de Ana 
Maria da Silva.

O pretendente: RODRIGO COSTA DA SILVA, profissão: analista de sustentação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Jorge da Silva e de Regina Isabel 
Carmo Costa da Silva. A pretendente: FERnAnDA LIMA GOMES, profissão: analista de 
relações humanas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/12/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Benedito Gomes Brum e 
de Ana Lima de Carvalho Gomes.

O pretendente: DênIS COuTInhO COnCEnzO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Humberto Concenzo e de Solange Coutinho Ribeiro. 
A pretendente: JuLIAnA SOARES CALMOn DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joilson Calmon dos Santos 
e de Edilaine Aparecida Soares.

O pretendente: VAGnER DA COSTA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Walter da Costa e de Maria Nenita da Costa. A 
pretendente: AnA BEATRIz nASCIMEnTO DOS SAnTOS, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Oscar Ribeiro dos Santos e de Maria 
Luzia do Nascimento.

O pretendente: LEAnDRO RAMOS GuSTAVO, profissão: assistente operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 20/12/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdely da Silva Gustavo e de Eliane 
Correa Ramos. A pretendente: MARIAnE DIAS DAMACEnA, profissão: vendedora 
interna, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves Damacena e 
de Ana Pereira Dias Damacena.

O pretendente: VInÍCIuS LIMA GIBELLI, profissão: auxiliar de sushiman, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Araraquara, SP, data-nascimento: 08/08/1998, residente e domi-
ciliado em Poá, SP, filho de Luis Carlos Gibelli e de Gilmara Aparecida Lima Gibelli. A 
pretendente: KEThELYn MACIEL DOS SAnTOS, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Derli dos Santos Amaro e de Leda 
Maciel dos Santos.

O pretendente: JOnATAS MEnDES LIMA, profissão: técnico em farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson de Oliveira Lima e de Renegilda 
Mendes Lima. A pretendente: ThALITA MARIA SOuSA, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josenaldo José de Sousa 
e de Maria Helena da Silva.

O pretendente: GERSOn SAnTOS DA SILVA, profissão: inspetor de segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Torquato da Silva e de Cecília 
dos Santos Silva. A pretendente: MônICA DA FOnSECA LEITE, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clemente Soares Leite e de Maria 
José da Fonseca.

O pretendente: RAFAEL DE ARAuJO InáCIO, profissão: gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Inácio e de Irailda de Araujo 
Dias. A pretendente: VIVIAn FIGuEREDO DA SILVA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/2000, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Cicero Edgenildo da Silva e de Francisca 
Valnice Agostinho Figueredo.

O pretendente: LuCAS InACIO LISBOA MAChADO, profissão: operador de caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 16/03/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecir Lisboa Machado 
e de Veruska Inacio Lisboa Machado. A pretendente: REnATA DA SILVA PEREIRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leopoldo de 
Moraes Pereira e de Rita de Cassia da Silva Pereira.

O pretendente: WELLInGTOn FRAnçA DA SILVA, profissão: técnico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/2000, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Fábio Vieira da Silva e de Marluce França da 
Silva. A pretendente: DEnISE nAInE DE OLIVEIRA LIMA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Piracaia, SP, data-nascimento: 28/04/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Uelinton Ramos de Lima e de Moreni 
Maria de Oliveira Lima.

O pretendente: GuILhERME MEDEIROS DAnTAS, profissão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Dantas da Silva e de Maria 
Gorete Ferreira. A pretendente: SAnDELI FERREIRA DE SOuzA, profissão: nutricio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1993, 
residente e domiciliada em Arujá, SP, filha de Edson Rodrigues de Souza e de Valdelice 
Ferreira de Souza.

O pretendente: BRunO hEnRIquE PEREIRA DA SILVA, profissão: conferente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Josefa 
Antonia Silva. A pretendente: MARCIELE SABOIA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 15/02/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Carlos da Silva e 
de Maria José Moreira Saboia Pereira.

O pretendente: LEAnDRO DE FARIA, profissão: narrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1984, residente e domiciliado 
em Mogi das Cruzes, SP, filho de Aparecido de Faria e de Zilda Aparecida de Faria. A 
pretendente: LIVIA ISABELLE DOS SAnTOS ROChA, profissão: cadista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de George Cezar Café Rocha e de 
Lilian Veronice dos Santos Rocha.

O pretendente: EYK hIGOR DA SILVA CORREIA, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/08/1999, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Gerson Luiz Correia Machado e de Gilvania 
da Silva Neto. A pretendente: JOYCE APARECIDA DE AGuIAR, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Aparecido 
de Aguiar e de Heddylamar da Costa.

O pretendente: TARCÍSIO GOMES DE ARAúJO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 10/07/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josenildo Gomes de Araújo e de Severina 
Gomes da Silva. A pretendente: MéRCIA GOMES DE POnTES, profissão: atendente 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 28/01/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco de Pontes 
e de Joselia Gomes de Pontes.

O pretendente: MARCELO RODRIGuêS CORDEIRO, profissão: ajudante de 
pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São João da Ponte, MG, data-nasci-
mento: 29/10/1964, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Alvino Rodriguês Cordeiro e de Joana de Oliveira Cordeiro. A pretendente: SônIA 
TERESA RODRIGuES, profissão: auxiliar de farmácia, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Ovídio Rodrigues e de Teresa Josefa 
da Costa Rodrigues.

O pretendente: PABLO ALExAnDRE ARGOTE POMA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulino Poma Tricona e de Ana Maria 
Argote de Poma. A pretendente: nILVA POLIAnA DE SAnTAnA, profissão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 21/09/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves de Santana e 
de Elenice Maria dos Santos.

O pretendente: MIChEL LIBERATO DA COSTA, profissão: encarregado fiscal de 
loja, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Ribeiro da Costa 
e de Neide de Moraes Liberato da Costa. A pretendente: FRAnCISCA GOnçALVES 
LIMA, profissão: balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: Lago Verde, MA, data-
nascimento: 15/04/1978, residente e domiciliada em Santa Inês, MA, filha de Raimunda 
Gonçalves Lima.

O pretendente: REnATO DE JESuS LEME, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Icaraima, PR, data-nascimento: 01/03/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Armando Americo Leme e de Maria Madalena 
de Jesus Leme. A pretendente: ROSAnA RAMOS FERREIRA, profissão: cobradora de 
ônibus, estado civil: divorciada, naturalidade: Ipatinga, MG, data-nascimento: 01/07/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jaiminor Nonato Ramos 
e de Lourdes Luiz Ferreira.

O pretendente: ALAn D'ARC TORRES DE SOuzA, profissão: oficial operador de serras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José D'Arc de Souza e de Tereza de 
Fatima Torres de Souza. A pretendente: LILIAn RARuMY RAMOS, profissão: auxiliar 
de escritório, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/11/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ramos 
e de Mariko Erena Ramos.

O pretendente: WALTER LEMOS DE SOuSA FILhO, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Lemos de Sousa e de 
Edna Lima de Sousa. A pretendente: FERnAnDA CRISTInA DA SILVA, profissão: 
vendedor, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 22/11/1995, 
residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Gilson Paezinho da Silva e de Marcia 
dos Santos Ferreira Silva.

O pretendente: BRunO ROGERIO DE JESuS, profissão: gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Conceição Aparecida de Jesus. A 
pretendente: REnATA SILVA DE ALMEIDA, profissão: gerente de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Silva de Almeida e de 
Maria Santana Granjeiro de Almeida.

O pretendente: DILLAn DIOGO nICuLAu, profissão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Niculau e de Julieta Diogo. 
A pretendente: TAMIRES DOS SAnTOS MEnDOnçA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro Mendonça e de Sheila 
Pereira dos Santos Mendonça.

O pretendente: ROBERTO DOS SAnTOS, profissão: serralheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joana Maria Fermino dos Santos. 
A pretendente: AnA PAuLA DA SILVA MASCAREnhAS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alecio Mascarenhas e de Vera 
Lucia da Silva.

O pretendente: KAIquE PERDOMO LOPES FARIAS, profissão: feirante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Lopes 
Farias e de Elaine Cristiane Perdomo de Oliveira. A pretendente: ISADORA 
ALExAnDRE DA SILVA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/2000, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Pereira da Silva e de Claudia 
Regina Santos Alexandre.

O pretendente: FRAnCISCO JOSE DOS SAnTOS, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Corrêa dos 
Santos e de Juraci Aparecida de Oliveira Santos. A pretendente: FERnAnDA 
COnSOLAIO DE ASSIS, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1997, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Fabio Ferreira de Assis e de 
Patricia Consolaio Gimeniz.

O pretendente: ALExAnDRO DA SILVA CORREA, profissão: motorista de aplicativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Francisco Correa e de Maria 
Celia da Silva Correa. A pretendente: nAYARA DOS SAnTOS SILVA, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Bezerra da Silva e 
de Maria de Fatima dos Santos Lima.

O pretendente: ELIAS FERREIRA CARDOSO, profissão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aleksandro Cardoso da Silva e de Simone Batista 
Ferreira. A pretendente: DAYAnE REGInA DO nASCIMEnTO, profissão: auxiliar de 
escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
09/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odon Luiz do 
Nascimento e de Maria Aparecida do Nascimento.

O pretendente: VAGnER CAMILO DA SILVA, profissão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oscar Camilo da Silva e de Eloir 
Gonçalves da Silva. A pretendente: PAMELA DA CRuz PORTEIRO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Roberto Porteiro e 
de Rosalina da Cruz Porteiro.

O pretendente: VALMIR FERREIRA DA SILVA, profissão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Feira Grande, AL, data-nascimento: 23/12/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Ferreira da Silva e de Maria Julia 
dos Santos. A pretendente: nELMA LuCIAnA DOS SAnTOS, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 15/03/1974, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel dos Santos Filho e de 
Benedita Maria dos Santos.

O pretendente: LEAnDRO DOS SAnTOS Sá, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erisvaldo Cardoso de Sá e de Ex-
pedita Maria dos Santos. A pretendente: SABRInA REIS FLOR, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roseli 
Reis Flor.

O pretendente: ALMIR AnTOnIO DO nASCIMEnTO, profissão: chapeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Camutanga, PE, data-nascimento: 17/04/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel do Nascimento e de 
Cecília Alves do Nascimento. A pretendente: SORAIA CAMILA CAnDIDO DOS An-
JOS, profissão: operadora de máquinas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 15/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gerson dos Anjos e de Rosemary Candido.

O pretendente: DIEGO ALMEIDA nASCIMEnTO, profissão: analista MIS, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Augusto do Nascimento e de 
Eni André de Almeida. A pretendente: ThAIS LOPES SILVA, profissão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Silva 
e de Inacia Lopes da Silva.

O pretendente: ROBERTO AMARO DA SILVA, profissão: servente de pedreiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 20/01/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Adelino da Silva e de Maria 
de Lourdes Siqueira da Silva. A pretendente: JOSIAnE MARIA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 22/11/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Adelino da Silva e 
de Edleuza Maria da Silva.

O pretendente: RAFAEL GOMES BAPTISTInI, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leandro Marcos Baptistini e de Rosi-
meire Gomes Baptistini. A pretendente: MARIAnA PEREIRA DE BARROS, profissão: 
babá, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos de Barros e 
de Patricia Pereira de Barros.

O pretendente: LuCAS ALVES DE MELO, profissão: militar das forças armadas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1999, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Francisco Carlos Alves e de Fatima Beserra de 
Melo. A pretendente: ADA DE LIMA CORDEIRO DE SOuTO, profissão: escrituraria 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cordeiro 
de Souto e de Iracema Maria de Lima Oliveira.

O pretendente: VITOR huGO VIEIRA SILVA, profissão: auxiliar de monitoramento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleibson Vieira da 
Silva e de Eliana Cristina Ferreira da Silva. A pretendente: RAPhAELA ALVES 
MEnEzES, profissão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eduardo Ivo Ramos Menezes e de Cleonice Francinete 
Alves de Menezes.

O pretendente: SAMuEL FEITOSA DE SOuzA, profissão: microempreendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
22/10/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluizio 
Calixto de Souza e de Osenita Maria Feitosa. A pretendente: PRISCILLA ARAnhA 
FARIA DOS SAnTOS, profissão: monitora de qualidade, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosalvo Gonçalves dos Santos e de Denise 
Aranha Faria dos Santos.

O pretendente: RAFAEL TAVARES DE LIMA, profissão: auxiliar geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/2001, residente e domiciliado 
neste Disrito, São Paulo, SP, filho de José Valdir Lucas de Lima e de Ana Tavares de 
Sousa. A pretendente: GLáuCIA TEIxEIRA DE CARVALhO, profissão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Carlos Batista de 
Carvalho e de Patricia Alda Teixeira de Carvalho.

O pretendente: DAnIEL RODRIGuES PEREIRA, profissão: auxiliar de cobrança, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rui Pereira Filho e de Edite Maria 
Rodrigues. A pretendente: ThAYnE DOS SAnTOS SOuSA, profissão: supervisora de 
cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1997, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jairan Alves de Sousa e de Elisangela 
Batista dos Santos.

O pretendente: VILSOn RIBEIRO DE SOuzA, profissão: secretário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosalina Ribeiro de Souza. A pre-
tendente: KATIA REGInA DIAS DE MOuRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1976, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Josias Joaquim de Moura e de Ester Dias 
de Moura.

O pretendente: EDSOn RODRIGuES, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1953, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenal Rodrigues e de Laura Vitoria Rodri-
gues. A pretendente: ELIzABETE GOMES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1966, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Nunes da Silva e de Esme-
raldina Gomes da Silva.

O pretendente: CELSO PAuLO RODRIGuES, profissão: aposentado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1950, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues da Silva e de Otilia Francisco da 
Silva. A pretendente: IRACI SEVERIAnA DA SILVA SOuzA, profissão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Santa do Mundaú, AL, data-nascimento: 06/10/1957, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Augusto Severiano da Silva e de 
Sebastiana Severiana da Silva.

O pretendente: TIAGO DE LIMA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Felix da Silva e de Josefa de Lima e Silva. 
A pretendente: nAYARA quéCIA AnDRADE, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 05/03/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sandra Maria Andrade.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 F
7B

8-
05

E8
-2

94
9-

2A
29

.




