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Aparecer bem-posicionado nos buscadores é uma vantagem que em-
presa alguma pode prescindir em um mundo conectado e digital. Estudo 
da WebPeak, desenvolvedora de tecnologia para análise de marketing 
digital e SEO (otimização de sites para mecanismos de busca), rastreou 
os principais erros dos sites corporativos que os impedem de estar nas 
primeiras posições em buscadores como Google e Bing.  

erros que impedem sites de estarem  
bem-posicionados nos buscadores

Com a chegada da pandemia, as empresas passaram a realizar pro-
cessos seletivos digitais, usando aplicativos e ferramentas de videocon-
ferência. Assim, falar diante das câmeras foi algo que se tornou trivial 
para os candidatos. Com isso, essas soluções devem ser incorporadas à 
rotina de quem procura emprego. Segundo a especialista em carreiras 
e RH, Aliesh Costa, CEO da Carpediem RH, os candidatos precisam 
ter consciência de que o processo seletivo online requer os mesmos 
cuidados que se teria, caso as entrevistas ou dinâmicas acontecessem 
na sede da organização ou em qualquer ambiente físico.  

dicas para ter sucesso no processo seletivo  
digital

Uma antiga frase diz que não se deve ter medo das tempestades, 
pois são elas que ensinam a navegar. Se a crise que o modal marítimo 
vive hoje fosse uma dessas tormentas que assustam e, ao mesmo 
tempo, deixam os navegantes mais experientes, poderíamos dizer 
que é uma das mais longas, adversas e surpreendentes. Certamente 
quando ela passar, e vai passar, deixará ensinamentos que impac-
tarão de maneira definitiva todo o setor.  

estamos no meio de uma tempestade global.  
como enfrentá-la?

Robert Kneschke_CANVA

negócios em pauta

empresa aumente a frequência  
para treze cidades 
A Itapemirim Transportes Aéreos anuncia a chegada da sua sexta 

aeronave em solo brasileiro. O novo Airbus A320 da ITA já chega com a 
pintura da mais nova companhia aérea brasileira. A aeronave passará por 
processo de importação, nacionalização e reconfiguração interna. Serão 
162 assentos, 18 a menos do que a configuração máxima do modelo. 
Dessa forma, os passageiros contam com mais espaço e conforto. A nova 
aeronave deve entrar em operação até meados de outubro e permitirá 
que a ITA aumente a frequência de voos para as 13 cidades nas quais 
já opera: aeroportos de São Paulo-Guarulhos, Rio de Janeiro-Galeão, 
Belo Horizonte-Confins, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, 
Salvador, Porto Seguro, Maceió, Recife, Fortaleza e Natal. O novo Airbus 
A320 da ITA receberá o prefixo PS-MGF, em homenagem ao engenheiro 
Marcelo Guimarães Fernandes, diretor-executivo da PCA, empresa de 
engenharia e consultoria..    leia a coluna completa na página 3
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Webinar gratuito discute estratégias para  
aumentar resultados no varejo

@Nos dias 23 e 24 de setembro, a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo 
reunirá grandes nomes do ecossistema de inovação e da indústria de 

ambos os países para debater as principais tendência de tecnologia e sus-
tentabilidade. Tendo como tema central Tools for the future (ferramentas 
para o futuro), o Congresso Brasil-Alemanha de Inovação e Sustentabilidade 
(CBAIS) será em formato digital e totalmente gratuito. A abertura do evento 
ficará a cargo de Manfredo Rübens, Presidente da Câmara Brasil Alemanha 
de São Paulo e Presidente da BASF para a América do Sul, e Heiko Thoms, 
Embaixador da República Federal da Alemanha no Brasil. Ao longo dos dois 
dias de eventos, os participantes poderão acompanhar palestras e painéis 
com alguns dos principais nomes da indústria e do meio acadêmico. Marc 
Reichardt, CEO da Bayer no Brasil, é um dos convidados do evento. O 
executivo moderará um painel sobre criação e gestão de comunidades (ht-
tps://www.ahkbrasil.com/iframes_site_ahk_typo3/v2/verEventoDetalhado.
aspx?id=4591).    leia a coluna completa na página 2

https://www.ahkbrasil.com/iframes_site_ahk_typo3/v2/ 
verEventoDetalhado.aspx?id=4591

objetivos, metas e projetos

ainda que pareça estranho, 
especialmente se levarmos em 
consideração a crise do último ano, 
uma coisa é certa: a pandemia veio 
para quebrar paradigmas. 

em meio à turbulência que abalou todo 
o globo, oportunidades afloraram para 

todos os segmentos e, quem perdeu tempo 
demais se lamentando, não pode se valer 
do momento.

A indústria já caminhava para uma remo-
delação que, ainda que tardia, pretendia 
utilizar a tecnologia como base de suas 
atividades, inserindo no cotidiano produ-
tivo soluções que permitissem, sobretudo, 
a agilidade de processos e facilidades para 
o trabalhador. A pandemia, neste cenário, 
funcionou como catalisador da transforma-
ção, acelerando um percurso que, muito 
provavelmente, ainda tardaria alguns anos 
até ser totalmente implementado.

Ou seja, nestes quase 18 meses desde o 
início da pandemia, a digitalização avan-
çou em uma velocidade muito superior à 
preparação das empresas e seus gestores. 
Ainda assim, muitos empreendedores 
conseguissem tomar decisões ágeis e se 
moldar ao momento. E, a esta altura, há de 
se reconhecer que os efeitos da pandemia 
vieram para ficar. Estas transformações 
não irão embora.

Com a digitalização, todos os setores 
precisaram se adaptar e as negociações 
B2B, aquelas realizadas entre empresas, 
seguiram o mesmo caminho. Relembrare-
mos aqui a frase que iniciou este artigo: a 
pandemia veio para quebrar paradigmas. 
Isso porque, as transações B2B, sempre 
se demonstraram tradicionais e eram, 
usualmente, realizadas em horas e horas 
de conversas presenciais. 

Um estudo realizado pela McKinsey, 
aponta que o comportamento dos toma-
dores de decisão sofreu uma reviravolta 

na era da digitalização é a humanização 
que faz a diferença no b2b
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inesperada onde, atualmente, somente 
20% dos consumidores preferem atendi-
mentos presenciais. A pesquisa também 
demonstrou que tanto compradores 
quanto vendedores da modalidade, hoje 
optam pelo autosserviço digital, uma 
opção sem intermediários e que promove 
mais autonomia às partes.

Não sendo um movimento passageiro, 
o digital se tornou o caminho pelo qual 
se deve percorrer. Não somente uma 
opção, mas um meio crucial e necessário. 
Ao mesmo tempo, isso não significa que 
as interações face a face morreram. Na 
verdade, o cenário que se desenha é justa-
mente o oposto. Ainda que negociando por 
meios digitais ou por máquinas virtuais, 
o consumidor almeja a personalização de 
um atendimento humanizado.

Ganhando seu espaço, as estratégias 
omnichannel viraram uma tendência 
evidente no mercado B2B, que objetiva 
a interação entre os canais físicos e vir-
tuais que permitam ao indivíduo realizar 
transações em modelo híbrido, negociando 
por plataformas digitais e concluindo 
suas transações pessoalmente, ou como 
melhor lhe atender. Ainda de acordo com 
a McKinsey, 42% dos entrevistados bra-
sileiros consideram a modalidade híbrida 
“muito melhor” do que era praticado no 
pré-pandemia. 

Ou seja, a tecnologia se tornou a melhor 
aliada dos empreendedores, permitindo 
uma infinidade de melhorias: flexibilidade, 
aperfeiçoamento de processos, aumento 
no campo geográfico de vendas, incremen-
to na performance, acompanhamento em 
tempo real e, principalmente, a proximi-
dade com o comprador.

A humanização é a palavra que deve 
permear as estratégias do profissional, 
elaborando planejamentos que façam o 
consumidor se sentir próximo e ouvido. 
Compreender as dores e necessidades do 
cliente, proporcionar uma experiência 
que envolva todas as partes da jornada 
de compra e promover a geração de 
valor agregado neste processo se torna, 
dia após dia, um diferencial de suma 
importância.

Quando o vendedor consegue apresentar 
ao seu cliente soluções eficientes para 
seus problemas, se valendo de uma escuta 
ativa e muito dinamismo, o caminho a se 
percorrer se torna muito mais enérgico. 
E esse será o verdadeiro diferencial nas 
transações B2B.

(Roberto Vilela é consultor empresarial, especialista 
nas áreas de gestão e estratégias comerciais. É 
autor do livro 'Em Busca do Ritmo Perfeito', que 

traça um paralelo entre as lições do universo das 
corridas para a rotina de trabalho  

(www.orobertovilela.com.br).

mobilidade urbana
O ministro do Desenvolvimento Re-

gional, Rogério Marinho, disse ontem 
(20) que o governo dispõe de R$ 7 
bilhões em recursos a serem investidos 
em mobilidade urbana, e que, nesse 
setor, é o transporte público o “vetor 
mais importante”, enquanto alternativa 
de deslocamento de pessoas.  A ex-
pectativa é de que ao longo da semana 
sejam anunciadas também medidas de 
estímulo ao desenvolvimento de proje-
tos de infraestrutura cicloviária (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/um-bom-planejamento-precisa-levar-em-conta-o-mundo-real/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-senhor-imponderavel-e-suas-surpresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estamos-no-meio-de-uma-tempestade-global-como-enfrenta-la/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/erros-que-impedem-sites-de-estarem-bem-posicionados-nos-buscadores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-para-ter-sucesso-no-processo-seletivo-digital/
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O senhor  
imponderável  
e suas surpresas

Por mais que o balão 
emotivo tente elevar 
às nuvens a taxa 
de polarização que 
a política costuma 
estabelecer, o bom 
senso costuma se fazer 
presente. 

É o que mostra recen-
te pesquisa Poder-
Data, que mostra 

mais da metade dos bra-
sileiros aprovando a nota 
de recuo de Bolsonaro 
das ameaças ao ministro 
Alexandre de Moraes. 
Entre os apoiadores do 
presidente, esse índice de 
aprovação chega a 65%. 
Como já se sabe, o presi-
dente é rejeitado e apoiado 
por 1/3 do eleitorado. A 
lógica recomendaria que 
a rejeição à carta de recuo 
fosse a mesma do índice de 
apoiadores. 

Mas os que a viram com 
bons olhos emprestam 
grande apoio, 55%, indi-
cando o posicionamento 
claro de que o eleitor, 
mesmo o embevecido ou 
radical, consegue separar 
as partes do todo da polí-
tica. Essa é a razão pela 
qual não se deve inserir o 
tabuleiro eleitoral de 2022 
na seção de cartas já defi-
nidas. Nada está fechado, 
nem mesmo a possibilida-
de de Bolsonaro vir a ser 
candidato à reeleição ou 
Lula, como opositor, levar 
a melhor.

Tenho trabalhado, nos úl-
timos tempos, com fatores 
da fisiologia humana, par-
ticularmente os aponta-
mentos pavlovianos sobre 
os reflexos condicionados, 
chegando à conclusão de 
que o eleitor é mesmo uma 
caixa de pandora. Conside-
remos, por exemplo, que 
Bolsonaro continue a ser o 
debochado por excelência, 
com seu linguajar tosco 
sobre a política e protago-
nistas do Poder Judiciário. 

Pode ser que filtrar a 
adjetivação, elevando seus 
níveis, não seja o toque de 
bom senso que as massas 
desejem. Prefiro escolher 
na escala dos fatores de-
finidores o desempenho 
da economia, com sua 
capacidade de restaurar 
o poder de compra dos 
consumidores. A recíproca 
é verdadeira. A falta de di-
nheiro no bolso poderá ser 
o leit motiv da derrocada. 

Prefiro acreditar, por 
exemplo, que os tipos 
equilibrados, com razo-
ável bagagem de bom 
senso, predominem sobre 

os coléricos ou mesmo os 
melancólicos, que formam 
as massas dolentes e sub-
missas aos ditadores. 

Quem diria, por exemplo, 
que após 7 de setembro, a 
moldura de sustentação do 
governo mudasse muito. 
Ficou praticamente a mes-
ma – 62% rejeitando e 29% 
aprovando o governo, de 
acordo com o PoderData. 
Ou seja, faz um bom tempo 
que a embalagem envol-
vendo o governo Bolsonaro 
tem a mesma cor. Pode ser 
que as cores mudem com a 
intensificação do discurso 
polarizado. Acredito tam-
bém nos balões inflados 
por segmentos das classes 
médias A, B e C. 

Parcela ponderável do 
pensamento nacional ad-
vém dos inputs expressos 
por esses conjuntos – pe-
quenos e médios setores 
produtivos, profissionais 
liberais, funcionários pú-
blicos, professores e se-
tores midiáticos – que 
acompanham a política e 
as ondas dos meios de co-
municação, jogando suas 
pedras no meio do lago e 
formando marolas sentidas 
pelos contingentes das 
margens. 

As classes médias in-
fluenciam para baixo e para 
cima. Por último, sempre 
coloco na sacola das aná-
lises o que se costuma 
designar como espírito do 
tempo. Que é amálgama de 
componentes de situações 
e fatores determinantes de 
equações. 

Se quiserem, podem 
substituir o termo por 
Produto Nacional Bruto 
da Felicidade: dinheiro 
no bolso, transporte fácil 
e alimento barato, har-
monia social, diminuição 
dos índices de violência, 
climas de cordialidade e 
interação, satisfação com 
as promessas dos políti-
cos, valorização da família, 
educação de qualidade, 
entre outros aspectos. 
Sanghri-lá? 

Não dá para acreditar no 
paraíso renascendo, mas 
é possível reconstruir al-
guns índices de qualidade 
de vida. 2022 poderá ser 
um ano surpreendente. 
Para coisas boas ou pio-
res do rol de mazelas que 
conhecemos. E sempre 
lembrando que o Senhor 
Imponderável acaba sem-
pre nos fazendo uma visita 
de surpresa.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Insegurança faz pequenas e 
médias empresas pensarem  
em operações fora do Brasil

O sonho de viver num país mais seguro e com menos instabilidades econômicas e políticas leva muitos brasileiros 
a montarem operações em outros países, principalmente nos Estados Unidos. 

Luiz Henrique Romagnoli/NETJEN

Se o produto ou serviço tem pro-
cura entre os patrícios residentes, 
a tarefa é mais fácil. Mas a cada 

dia nossos profissionais e empresas 
encontram nichos no grande mercado 
norte-americano. Esta é a opinião de 
Vinicius Bicalho, advogado especializa-
do em apoiar empresas e profissionais 
nesta mudança, registrada em entrevis-
ta para o Jornal Empresas e Negócios.

A visão do profissional brasileiro nos 
Estados Unidos tem variações extre-
mas, ele conta: “Uma vice presidente de 
banco me disse que o bom profissional 
brasileiro é o melhor do mundo, porque 
ele tem capacidade de adaptação, é 
criativo, tem jogo de cintura, é simpá-
tico. Mas o mau profissional brasileiro 
é o pior do mundo porque ele mente, 
ele promete que vai entregar e não 
cumpre” Bicalho diz que a chave do 
bom desempenho é nunca esquecer 
que os EUA são o país da metodologia. 
“Eles seguem sempre o método. Se o 
brasileiro canalizar esta criatividade e 
jogo de cintura na medida certa, ele 
vai arrancar alguns pontos na frente”.

Uma grande dificuldade para os 
empreendedores brasileiros, segundo 
o CEO da Bicalho Consultoria Legal, 
esta no seu mindset. “A forma que o 
brasileiro empreende muitas vezes não 
é o que o mercado exige. Nos Estados 
Unidos há poucas oportunidades de 
correção ao longo do caminho”. Ele 
exemplifica comparando a facilidade 
com que é possível por aqui abrir uma 
MEI, passar para Eireli, a sociedade 
limitada unipessoal, transformar numa 
limitada, depois numa S/A. “Aqui nos 
EUA você não tem essa área de ma-
nobra toda. Você começa com um tipo 
societário e deve morrer com ele, com 
umas poucas exceções como sair de 
uma LLC, o equivalente, em termos, a 
uma limitada e se transformar em uma 

que se transformam em treinadores e 
empreendedores”.

Mesmo em áreas consideradas antes 
inexpugnáveis, já se abrem espaços. 
Os dentistas brasileiros têm o trabalho 
muito reconhecido e na área de cirurgia 
plástica também. “É comum aqui você 
ver placas e out-doors de profissionais 
que dizem usar ‘técnica brasileira’”. Na 
engenharia e arquitetura é possível 
conseguir espaço fugindo dos estilos 
americanos tradicionais e entrando na 
área de moradias de veraneio, em que 
a experiência com o nosso belo litoral 
é desejada. Vinicius Bicalho avalia: “O 
Brasil é capaz de influenciar os EUA”.

Mas há obstáculos legais compará-
veis ao emaranhado de leis brasileiras, 
quando se trata de legislações esta-
duais. Vinicius Bicalho exemplifica as 
diferenças com a prática da Medicina 
em que, dependendo do estado, pode 
ser necessária apenas uma prova de 
adaptação, em outros também a com-
plementação de matérias ou mesmo 
um mestrado específico. O mesmo 
acontece na área jurídica, em que a 
procura é mais específica para quem 
tem negócios no Brasil, mas que tem 
exigências para o exercício local.

Este é um ponto atrativo para outro 
país que tem recebido muitos brasi-
leiros: Portugal. Em muitas áreas há 
acordos, como no direito, em que o 
profissional brasileiro pode obter o 
licenciamento para exercer a profissão 
e vice-versa. Apesar disso a maior parte 
dos migrantes para Portugal está em 
outros dois públicos: o que vai a estudo 
em alguma das excelentes universida-
des portuguesas ou o aposentado que 
vai curtir sua senioridade. “Quem está 
em idade mais produtiva, que ainda pre-
cisa de ganhos financeiros, tem filhos 
pequenos para criar, prefere os Estados 
Unidos, conclui Vinícius Bicalho.

News@
Ultragaz participa de evento que debate 
economia circular e inovação

@Com foco na economia circular, a Associação Nacional de Pes-
quisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) 

irá realizar um debate para discutir estratégias que eliminem o des-
perdício de recursos naturais por meio da inovação empresarial. No 
evento serão apresentadas as inovações da Recicladora de Resíduos 
da Ultragaz, solução voltada à sustentabilidade, que por meio do GLP, 
transforma resíduos sólidos em matéria orgânica. O encontro, que faz 
parte do Comitê de Gestão da Inovação da entidade, será realizado 
no dia 22 de setembro, às 9h30, e contará com a presença de Ana 
Eliza Vairo, gerente de Desenvolvimento de Produtos da Ultragaz. 
A executiva estará ao lado da diretora de Sustentabilidade e ESG da 
Ambev América Latina, Carolina Santos Pecorari. Para acompanhar 
o evento, basta fazer a inscrição por meio do link https://materiais.
anpei.org.br/comite-de-gestao-da-inovacao .
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corporação, que seria uma S/A. Mas o 
caminho contrário não pode ser feito”.

- Na área tributária, a legislação do 
Brasil é complexa e dá margem a inter-
pretações. Além disso há oportunidades 
que o empresário brasileiro está acos-
tumado, como o REFIS. Nos Estados 
Unidos, não. A lei é clara e a exigência 
do cumprimento é rigorosa. Se você não 
cumpriu ou errou, você vai arcar com as 
consequências do peso da lei – comentou.

Com curso de mestrado nos Estados 
Unidos e quase uma década apoiando 
brasileiros na sua mudança, Vinicius 
Bicalho avalia que há oportunidades em 
diversas áreas para brasileiros. “Existem 
oportunidades nas áreas de decoração, 
manutenção, moda, que atrai muito o 
americano, a estética. Há restaurantes 
brasileiros. A nossa culinária é respeita-
da pelo americano”. E chamou atenção 
para um nicho crescente, na área de 
esportes. “Principalmente esportes 
de verão como o beach tênis, vôlei de 
praia, também existe uma receptividade 
muito grande. São ex-atletas brasileiros 

Dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios - Pnad Contínua, 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, aponta-
ram uma taxa de desemprego no país 
de 14,6% no primeiro trimestre do 
ano. Com o objetivo de democratizar o 
acesso às oportunidades de trabalho, a 
JobConvo – startup de recrutamento, 
seleção e admissão digital por meio de 
inteligência artificial, desenvolveu o app 
“Pesquisa Vagas”. Gratuito, o aplicativo 
reúne oportunidades para cargos ope-
racionais em call centers, comércios, 
fábricas, indústrias e serviços gerais. 
“Ele mostra as vagas de acordo com a 
geolocalização do candidato em diversas 
cidades do país, como Campinas, Rio de 

Janeiro e Salvador, e a candidatura é feita 
diretamente no aplicativo, por chatbot”, 
explica Ronaldo Bahia, CEO e fundador 
da JobConvo. 

Disponível nas versões Android e iOS, 
o “Pesquisa Vagas” utiliza inteligência 
artificial para conectar vagas e pessoas 
de acordo com perfil, salário e localiza-
ção. Por meio do chatbot, os candidatos 
cadastram dados pessoais, experiências 
profissionais e formação acadêmica. As 
vagas disponíveis aparecem na home e 
o candidato pode rejeitar aquelas que 
não interessem, arrastando a tela para 
a esquerda, ou, caso haja interesse na 
oportunidade, candidatar-se, arrastando 
a tela para a direita. Ainda é possível 

compartilhar as vagas via WhatsApp 
e receber notificações quando algum 
recrutador enviar mensagens pelo app.

Com mais de 3.000 candidatos e 
mais de 400 incluídos nos processos 
seletivos ativos, o aplicativo traz vagas 
de empresas parceiras da JobConvo de 
grande porte, como Adecco, Deloitte, 
HCOR, Petz e Sotreq. 

“Nosso objetivo é ampliar a oferta de 
vagas operacionais em mais ferramentas 
de busca e alcançar aquele profissional 
que, por não ter formação superior, 
acredita que não é possível encontrar 
um emprego com a ajuda da tecnologia”, 
destaca Ronaldo.

Emprego ao alcance das mãos: app gratuito usa 
geolocalização para mostrar vagas em cargos operacionais

Vinicius Bicalho

Entre os vários formatos de atuação 
de brasileiros no exterior apoiados 
pela sua empresa, Vinícius Bicalho 
cita a ida para os Estados Unidos da 
Sodiê, especialista em bolos que tem 
320 lojas no Brasil, que hoje tem duas 
lojas franqueadas em Orlando.

Outro caso, em que a expertise 
brasileira é reconhecida, é da Chine-
láticos, rede de lojas multimarcas de 
chinelos, que desembarcou na costa 
norteamericana e em Portugal.

Mas um caso surpreendente foi da Hot ‘n Tender, rede de lanchonetes de 
frango frito – ou “frango crocante’ como a área é designada- que ousou ofe-
recer franquias na terra do KFC e da ascendente Chicken-fil-a. Numa feira 
de negócios, os brasileiros atraíram a atenção de Jay Panya, detentor das 
franquias do Arby’s, Pizza Hut, Dunkin Donuts e mais de uma centena de 
outras. O negócio foi fechado com a venda da marca para a operação externa.

De chinelo a frango frito, os cases de sucesso
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promove a primeira edição da Black Friday Experience, evento in-
teiramente virtual e gratuito. Começa na segunda-feira (27) e vai até 
sexta-feira (1º de outubro). Reúne o time de especialistas da GhFly em 
cinco painéis que podem ser implementados para garantir o sucesso 
das vendas na Black Friday. São eles: conheça o novo perfil do con-
sumidor, seus comportamentos e expectativas; vença a disputa pela 
atenção do seu consumidor; engaje, conquiste e transforme; construa 
uma estratégia digital de performance eficiente e orientada a dados; e 
experiência do usuário. Inscrições e informações: (https://ghfly.com/
blackfridayexperience). 

E - Indústria da Construção 
Entre os dias 18 a 21 de outubro, 100% digital e 100% gratuito, acontece 
a 3ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção (CBIC). 
É o maior evento da construção civil na América Latina, ainda mais 
inovador, fácil e acessível. Nos quatro dias serão apresentadas as maio-
res novidades do setor da construção em soluções jurídicas, economia, 
inovação e gestão, com a participação de grandes nomes do mercado 
nacional e internacional. O 93º Enic é uma realização da Câmara Bra-
sileira da Indústria da Construção (CBIC) e conta com apoio do Sesi 
Nacional e do Senai Nacional. Programa, mais informações e inscrições 
em: (https://cbic.org.br/enic/).

F - Monografias de Finanças
Inovação e eficiência norteiam a edição 2021 do Prêmio CFA Society 
Brazil de Monografias em Finanças, cujas inscrições já estão abertas para 
estudantes, acadêmicos e profissionais do mercado de investimentos e 
financeiro. Além do prêmio de R$ 10 mil, o grande vencedor receberá 
uma bolsa parcial de até US$ 800 referente à taxa de inscrição e/ou 
taxa de registro antecipado no exame CFA® e uma matrícula no curso 
preparatório regular fornecido pela CFA Society Brazil. Os temas deve-
rão estar focados em: inovação nos mercados financeiros e de capitais; 
novos rumos na relação entre setor público e mercados; eficiência 
regulatória; e Fatores Ambientais, Sociais e de Governança - esta, uma 
novidade inserida neste ano. Mais informações e inscrições: (https://
cfasociety.org.br). 

G - Desenvolvimento Sustentável
Uma série de medidas e de novas regulações vem impactando o de-
senvolvimento de políticas públicas e de investimentos, como o Novo 
Marco Legal do Saneamento Básico, a Nova Lei do Gás, entre outras 

A - Professores na Tecnologia
O Centro de Inovação da Educação Básica Paulista oferece vagas para 
professores efetivos da rede estadual que desejam trabalhar nas áreas 
de tecnologia. Interessados devem se inscrever em: (https://bancode-
talentos.educacao.sp.gov.br/). O processo inclui entrevista e o envio de 
um vídeo explicativo do candidato sobre o interesse na oportunidade. 
Os selecionados vão atuar em jornada integral, em atividades do hub 
de inovação, ações de cultura maker e outras ações que compõem o 
complexo do Centro. É uma oportunidade para os docentes da rede que 
gostam de trabalhar com tecnologia e inovação de colocar em prática seus 
projetos junto a uma equipe pedagógica altamente qualificada nesta área.

B - Formação de Bartenders  
Com a gradual flexibilização das medidas restritivas, o setor de bares 
e restaurantes está demandando por profissionais qualificados para 
atendimento de seus clientes. Quem tem interesse em se desenvolver 
nesse mercado tem a oportunidade de fazer o curso gratuito e profissio-
nalizante de bartender do ‘Learning for Life’, promovido pelo Instituto 
Diageo. São 900 vagas destinadas a maiores de 18 anos de todo o país em 
situação de vulnerabilidade, desempregados ou com renda em carteira 
assinada de até R$ 1.600, que estão cursando ou tenham Ensino Médio 
concluído e que tenham acesso à internet, pois a formação é online. 
Pessoas interessadas devem preencher o formulário no (Instagram @
learningforlife_br) até a próxima sexta-feira (24).

C - Reabertura de Fronteiras
Os brasileiros já podem se planejar para visitar diferentes países com 
economia em relação aos dois últimos anos. Canadá, Alemanha, Espanha, 
Portugal e vários outros destinos se juntaram à lista de 120 países abertos 
para turistas vindos do Brasil. Dados do Kayak mostram que houve consi-
derável queda no preço dos bilhetes e as buscas de voos para esses países 
cresceram no metabuscador de viagens. Considerando o preço médio de 
uma passagem para a Espanha, houve um decréscimo de 35%. O país é o 
que apresenta maior queda de preço, seguido da República Tcheca, com 
-32%, Alemanha, com -28%, Portugal, com -24%, e Bélgica, com -18%. As 
exceções são os preços médios para passagens para o Peru, que subiram 
16%, e para o Canadá, que cresceram 4%. Saiba mais: (www.kayak.com.br).

D - Black Friday Experience
Trazendo dados, insights e expectativas para o evento deste ano, 
a GhFly, empresa de marketing digital com foco em performance, 

mudanças em setores como logística, transporte, mobilidade e energia. 
O papel da regulação e o desenvolvimento sustentável do país será o 
tema que reunirá cerca de mil pessoas no XII Congresso Brasileiro de 
Regulação e 6a. Expo ABAR, que acontece em Foz do Iguaçu, entre os 
dias 10 e 12 de novembro, no Rafain Palace Hotel & Convention Center. 
Em paralelo, ocorrerá a 6ª edição da Expo ABAR, espaço destinado à 
exposição institucional dos participantes do evento, que tem como ob-
jetivo a troca de experiências e o desenvolvimento de novos projetos. 
Saiba mais em: (https://congressoabar.com.br/).

H - Eventos Corporativos
Nos dias 27 e 28 de outubro, das 13h30 às 19h, no Centro de Conven-
ções Rebouças acontece a Feira EBS/Evento Business Show, principal 
acontecimento da Indústria dos Eventos Corporativos, Incentivos, 
Congressos, Feiras e Treinamentos & Desenvolvimento no país.O 
maior encontro do mercado de eventos corporativos no Brasil retorna 
ao formato presencial como o primeiro evento oficial de calendário do 
mercado de eventos. Entre os mais de 50 expositores estarão empresas 
fornecedoras de soluções tecnológicas para eventos, destinos nacionais 
apresentando suas infraestruturas para receber eventos corporativos 
e incentivos, hotéis e resorts nacionais e internacionais, gastronomia 
para eventos, montadoras de estandes e cenografia, empresas de co-
municação visual, brindes e soluções promocionais, entre outros. Mais 
informações: (www.feiraebs.com.br).

I - Médicos Nutrólogos 
Começa nesta quinta-feira (23) e vai até sábado (25), o XXV Congresso 
Brasileiro de Nutrologia. Pelo segundo ano consecutivo, o evento será 
100% online, com simpósios ao vivo e uma grade de palestrantes nacionais 
e internacionais. Serão debatidos temas relacionados à obesidade, nutro-
logia esportiva, nutropediatria, nutrogeriatria, transtornos alimentares, 
nutrição enteral e parenteral, com a apresentação de análises, pesquisas 
e estudos, entre diversos outros assuntos em alta no meio científico, de 
extrema importância para formação e capacitação dos profissionais. É 
um evento de caráter técnico-científico, responsável pela atualização 
do conhecimento e pelo compartilhamento de experiências entre os 
médicos nutrólogos e já se firmou como o maior congresso de nutrição 
médica da América Latina. Saiba mais: (https://abran.org.br/cbn2021/).

J - Boas Práticas 
O Data Privacy Brasil está recebendo inscrições para o seu Prêmio 
Artigo 50, ação de reconhecimento do empenho de pessoas físicas dos 
setores público, privado e do terceiro setor dedicadas à construção 
de uma cultura de privacidade e proteção de dados. A iniciativa visa 
reconhecer boas práticas e estratégias inovadoras de governança. A 
premiação conta com três categorias: Boas práticas em proteção de 
dados pessoais no setor público; Boas práticas em proteção de dados 
pessoais no setor privado e terceiro setor; e Personalidade do ano na 
defesa de proteção de dados pessoais. Mais informações e inscrições no 
link: (premioartigo50.dataprivacy.com.br/inscreva-se).

Reciclagem do vidro, o 
futuro da indústria depende 

da economia circular

Em 2020, a indústria 
de bebidas vivenciou 
um cenário de grande 
preocupação

A produção nacional 
cresceu de 6% a 7% no 
final de 2020, porém 

era esperado um crescimento 
maior, que não foi possível por 
conta da escassez de maté-
ria-prima para a embalagem. 
As empresas encontraram 
dificuldade para atender ao 
consumidor final e muitas 
tiveram que importar quase 
30% de sua necessidade a 
um preço super elevado. Já 
outras tiveram que optar pelo 
alumínio, que teve uma alta 
de quase 24% do seu valor. 

Pelo que se sabe, não se 
trata de um novo contexto 
para os recipientes de vidro. 
Desde 2018, a fabricação na-
cional não consegue atender 
o aumento do consumo da 
indústria cervejeira e viní-
cola. Com a pandemia, essa 
situação se agravou. O medo 
e a incerteza de um futuro 
desconhecido provocado 
pela Covid-19, fez com que os 
fabricantes de cerveja, vinhos 
e refrigerantes freassem a 
compra de embalagens por 
receio de uma diminuição na 
venda de produtos. 

Porém, o que aconteceu 
foi que o consumo de bebi-
das aumentou quase 100% 
nesse período. Além disso, 
os itens eram comprados 
em supermercados e não em 
restaurantes e bares, dificul-
tando a volta do insumo para 
as fábricas e ocasionando um 
descarte maior de garrafas. 
A alta do dólar também foi 
um fator de grande impacto. 
Sendo assim, a importação de 
vidro ficou inviável, pois se ela 
fosse realizada com a cotação 
atual, o consumidor pagaria 
essa conta com o aumento no 
preço do produto. 

O que seria muito complica-
do, principalmente neste mo-
mento em que o desemprego 
e inflação no país batem re-
cordes. Por conta de todos es-
ses fatores é que a reciclagem 
é tão importante e necessária. 
O vidro é um material 100% 
reciclável, ele leva 4 mil anos 
para se decompor e pode ser 
reutilizado infinitas vezes. Se 
pensarmos de uma maneira 

lógica, não seria necessário 
comprar matéria-prima, pois 
temos garrafas fabricadas 
o suficiente que podem ser 
reutilizadas, gerando uma 
economia circular favorável. 

Além desse modelo abaste-
cer um mercado necessitado, 
também estamos falando de 
sustentabilidade. A volta do 
vidro como recipiente é a 
realidade de um mundo que 
respeita a natureza. O uso 
desnecessário de plástico 
causa um impacto negativo 
e danos irreversíveis para o 
planeta. Por muito tempo, 
para comprar um refrigerante 
ou cerveja você precisava 
trocar por uma garrafa vazia, 
trocar o que já está usado por 
um novo. 

Basicamente é isso que 
estamos falando, como se 
fosse um ciclo, onde não há 
espaço para o desperdício. 
Além de ser favorável ao meio 
ambiente, é um mercado em 
ascensão acelerada, pois ele 
assiste a uma necessidade 
de grandes indústrias de 
bebidas, principalmente em 
um momento de alta do dó-
lar e grande procura. Com o 
assunto ESG em discussão, 
muitas empresas já estão 
optando por fazer parte de 
negócios que respeitem o 
meio ambiente. 

As marcas querem ter seus 
nomes atrelados a projetos 
sustentáveis, como é o caso 
da Heineken e da Coca-Cola 
que já entenderam a impor-
tância de cuidar e preservar 
a natureza. Por isso, hoje já 
se beneficiam dessa estru-
tura circular de comércio, 
investindo em projetos que 
fazem a recolha do casco e 
a reciclagem do insumo. O 
reaproveitamento do vidro é 
um negócio que tem todos os 
motivos para desenvolver-se. 

Sustentável, gera emprego 
e supre a necessidade da 
indústria. Projetos assim ge-
ram consequências sociais e 
ambientais efetivas, por isso 
é um modelo que podemos 
e devemos investir mais. Um 
assunto que ainda vamos 
ouvir falar bastante! 

(*) - É empreendedor e fundador da 
JVMC, dona da BLZ Recicla, uma 

empresa que atua em todo o ciclo 
de recuperação do vidro, desde 

o recolhimento do material junto 
à comunidade de catadores até a 

entrega do material reciclado. 

Rodrigo Clemente (*)

O número representa 
um avanço de 0,87% 
em relação a junho. 

Os dados são da pesquisa 
realizada pela Fecomer-
cioSP. O levantamento é 
feito a partir das informações 
disponibilizadas pelo Novo 
Caged. Segundo a entidade, 
a alta de julho é a maior para 
o comércio desde novembro 
de 2020.

Assim, o comércio fechou 
o mês com 2,74 milhões de 
pessoas empregadas no es-
tado. O maior crescimento 
foi no varejo, com 17,2 mil 
novas vagas. Com o resul-
tado, o setor emprega 1,92 
milhão de pessoas. O setor 
de serviços criou 45,2 mil 
novos postos de trabalho 
em julho, um crescimento 
de 0,69% no mês. Assim, o 
setor passou a empregar 6,57 

Segundo a FecomércioSP, alta é a maior desde novembro de 2020.

A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA, con-
siderada a inflação oficial do 
país, subiu, novamente, de 
8% para 8,25% neste ano. É 
a 24ª elevação consecutiva 
na projeção. A estimativa 
está no Boletim Focus 
de ontem (20), pesquisa 
divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC). 
Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 4,10%. Para 
2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3%, respec-
tivamente.

Em agosto, puxada pelos 
combustíveis, a inflação 
subiu 0,87%, a maior in-
flação para o mês desde o 
ano 2000, de acordo com o 
IBGE. Com isso, o indicador 
acumula altas de 5,67% no 
ano e de 9,68% nos últimos 
12 meses, o maior acumula-
do desde fevereiro de 2016, 
quando o índice alcançou 
10,36%. Para o mercado 
financeiro, a expectativa é 
de que a Selic encerre 2021 
em 8,25% ao ano. Para o fim 
de 2022, a estimativa é de 
que a taxa básica suba para 
8,50% ao ano. 

Em agosto, puxada pelos combustíveis, a inflação subiu 0,87%, 
a maior inflação para o mês desde o ano 2000.
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Governo anuncia 
leilão para compra de 
energia em outubro

Em meio à maior crise hídrica 
já registrada nos últimos 91 
anos e considerando estudos 
sobre as condições de forne-
cimento nos próximos anos, 
em outubro haverá um leilão 
emergencial de energia para 
garantir o suprimento a partir 
de 2022. 

Segundo portaria normativa 
do Ministério de Minas e Ener-
gia, o objetivo é a contratação 
de forma simplificada. O edital 
está sendo elaborado pela 
Aneel.

A medida atende recomen-
dação do Comitê de Monito-
ramento do Setor Elétrico  e 
foi aprovada pela Câmara de 
Regras Excepcionais para 
Gestão Hidroenergética, órgão 
presidido pelo Ministério de 
Minas e Energia para tratar da 
crise hídrica. 

O leilão emergencial vai 
contratar energia de reserva, 
na modalidade por quantida-
de para usinas termelétricas 
a biomassa, eólica e solar 
fotovoltaica, e na modalida-
de por disponibilidade para 
termelétricas a gás natural, 
óleo combustível e óleo diesel, 
sendo estas duas mais caras 
para o consumidor, ambas com 
suprimento entre 1º de maio 
de 2022 e 31 de dezembro de 
2025 (ABr).

Comércio paulista cria 23,5 mil 
novos postos de trabalho em julho
O número de postos de trabalhos formais no comércio do estado de São Paulo registrou um saldo 
positivo de 23,5 mil vagas em julho

gerou 21,5 mil novos pos-
tos de trabalho na cidade. 
O número representa alta 
de 0,73%, totalizando 2,95 
milhões de vínculos formais 
de trabalho.

Segundo a FecomercioSP, 
o fim da maior parte das res-
trições para funcionamento 
dos setores não essenciais 
a partir de maio abriu es-
paços para contratações 
para suprir a demanda 
reprimida em diversos se-
tores. A federação destaca 
que esse crescimento do 
emprego acontece apesar 
da conjuntura econômica 
adversa. “Esses setores 
estão gerando vagas, ape-
sar da alta inflacionária, do 
endividamento das famílias, 
dos juros ao consumidor e 
do desemprego”, ressalta 
a nota da entidade (ABr).
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milhões de pessoas. O ramo 
de alojamento e alimentação 
abriu 7,5 mil vagas e o de 
transporte e armazenagem, 
6,9 mil. 

O segmento de serviços 
administrativos e comple-
mentares criou 10,5 mil 
novos postos, impulsionado 
pelo teleatendimento, que 

passou a empregar mais 
2,4 mil. Na cidade de São 
Paulo, houve crescimento de 
0,91% no número de pessoas 
empregadas no comércio 
em julho, com abertura de 
7,7 mil novas vagas. O setor 
passou a empregar 862,6 
mil pessoas. No período de 
avaliação, o setor de serviços 

Mercado financeiro eleva projeção 
da inflação para 8,35%

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fi-
nalidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refle-
xos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a 
poupança. Quando o Copom 
reduz a Selic, a tendência é 
de que o crédito fique mais 
barato, com incentivo à pro-
dução e ao consumo, redu-
zindo o controle da inflação 
e estimulando a atividade 
econômica.

As instituições financeiras 

mantiveram a projeção para 
o crescimento da econo-
mia brasileira este ano em 
5,04%. Para 2022, a expec-
tativa para PIB é de cresci-
mento de 1,63%. Em 2023 e 
2024, o mercado financeiro 
projeta expansão do PIB em 
2,30% e 2,50%, respectiva-
mente. A expectativa para 
a cotação do dólar também 
se manteve em R$ 5,20 para 
o final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,23 (ABr).
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Transformações 
aceleradas

O que foi ontem não 
se repete hoje e será 
diferente amanhã

Essa afirmativa é uma 
realidade, mas com 
uma diferença nos 

tempos atuais: a velocidade 
dessas transformações. O 
que estava mudando com 
rapidez, agora acelerou de 
forma exponencial. Abrimos 
a janela e nos deparamos 
com o “mundo VUCA”, um 
acrônimo em inglês para re-
presentar o ambiente em que 
vivemos: “volátil”, “incerto”, 
“complexo” e “ambíguo”. Isso 
foi ontem. 

Hoje pela manhã, quando 
abrimos novamente a janela, 
nos deparamos com “mundo 
BANI”, um novo acrônimo 
inglês que significa brittle, 
anxious, nonlinear e incom-
prehensible (frágil, ansioso, 
não linear e incompreensível, 
em tradução livre). 

Embora ainda não tenha-
mos nos acostumado com o 
“mundo VUCA” e com todos 
os insights que ele poderia nos 
fornecer para entendermos a 
nova realidade, essa se trans-
formou tão rapidamente que 
já exige uma nova linguagem 
para explicar o mundo muda-
do. No fundo, transformação 
em ritmo acelerado! 

Deixemos os estudiosos 
mergulharem nesse oceano 
de conceitos e terminolo-
gias, produzindo ideias que 
nos ajudem a navegar com 
mais tranquilidade nessas 
águas revoltas. Com um olho 
nas transformações, outro 
nos desafios diários e com 
as mangas arregaçadas, as 
nossas cooperativas estão 
enfrentando as mudanças e 
se adequando aos mundos 
VUCA, BANI e a outros que 
porventura venham por aí. 

Os ramos do cooperativis-
mo, com suas particularida-
des e mercados distintos e 
específicos, têm nos apresen-
tado situações diferenciadas, 
que vão do surgimento de 
grandes oportunidades a 
dificuldades enormes. O coo-
perativismo agro tem se con-
figurado uma das principais 
âncoras da economia, produ-
zindo superávits na balança 
comercial e proporcionando 
segurança alimentar a todos 
os brasileiros, navegando com 
ventos favoráveis. 

As cooperativas de recicla-

gem passaram por momentos 
difíceis com a suspensão da 
coleta seletiva e triagem, mas 
hoje se beneficiam da escas-
sez de matéria-prima e veem 
os seus produtos valorizados 
pelo mercado, demonstran-
do, a cada dia, a viabilidade 
de um negócio quando gerido 
com responsabilidade e pro-
fissionalismo. 

As cooperativas financei-
ras, mesmo com o impacto 
decorrente da pandemia, 
conseguiram se planejar e 
demonstram, mais uma vez, 
que são instituições con-
solidadas que crescem em 
momentos de crise e estão 
atentas às transformações 
profundas por que passa o 
setor financeiro. 

Cooperativas de trabalho e 
prestação de serviços têm de-
sempenhado um importante 
papel em áreas estratégicas, 
como tecnologia da informa-
ção e assistência domiciliar, 
promovendo a geração de 
trabalho e renda para muitos 
profissionais especializados. 

O cooperativismo de trans-
porte individual de passagei-
ros, que vinha enfrentando 
dificuldades com a concor-
rência dos aplicativos, teve 
a situação agravada com a 
pandemia e a redução da 
circulação de pessoas. Já o 
transporte de cargas, com 
destaque para as entregas 
domiciliares, está em cres-
cimento e cada vez mais 
estruturado. 

A pandemia afetou em 
cheio o setor de turismo, 
um dos que mais sofreram 
com as regras sanitárias 
impostas em decorrência 
da pandemia. Cooperativas 
que atuam nesse segmento 
tiveram suas atividades prati-
camente paralisadas, ocasio-
nando prejuízos e riscos de 
continuidade. Nesse cenário 
volátil, incerto, complexo, 
ambíguo, frágil, ansioso, não 
linear e incompreensível dos 
universos VUCA e BANI, as 
cooperativas do DF procuram 
encontrar os seus caminhos. 
Mas temos uma convicção. 

Nessas profundas e rápidas 
transformações, o coope-
rativismo se destaca como 
modelo organizacional mais 
aceito e admirado pelo seu 
caráter humano e equânime, 
distributivo e igualitário, con-
fiável e sólido. 

(*) - É Presidente do Sistema OCDF-
SESCOOP/DF. 

Remy Gorga Neto (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: SAULO HENRIQUE ALVES, profissão: e-commerce, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Franca - SP, data-nascimento: 08/07/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Vergilio Alves e de Maria Liocádio de Oliveira Alves. A 
pretendente: JÉSSICA CRISTINA DA SILVA RAMOS, profissão: e-commerce, estado 
civil: solteira, naturalidade: Franca - SP, data-nascimento: 07/06/1992, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, filha de Paulo Cesar Ramos e de Renata Domingos da 
Silva Ramos. R$ 14,55

O pretendente: ERICK CRISTIANO CARNEIRO DE BARROS, profissão: assistente de 
RH, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Adivaldo Antonio de Barros e de 
Eni do Carmo Carneiro de Barros. A pretendente: VANESSA ROSA XAVIER, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Francisco Xa-
vier Neto e de Adelina Rosa Rodrigues Xavier. R$ 14,55 

O pretendente: ALBERTO FALSETTI JUNIOR, nascido nesta Capital, Vila Madalena, 
SP, no dia (16/10/1980), profissão consultor comercial, estado civil solteiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alberto Falsetti e de Marlene dos 
Santos Falsetti. A pretendente: LUCIANA AKIKO MIRARA, nascida nesta Capital, Bela 
Vista, SP, no dia (06/05/1980), profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Maria Mihara e de Rosa Iassuko 
Hirano Mihara.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A criptografia ‘ponta a ponta’, adotada 

pelo Facebook como forma de manter o 
sigilo das mensagens trocadas pelos 2 
bilhões de usuários do WhatsApp, não 
garante esse sigilo de forma total. Quem 
faz essa afirmação é a ProPublica, uma 
organização sem fins lucrativos com 
sede em Nova York, que diz ser voltada 
ao jornalismo investigativo de interesse 
público. 

Segundo a organização, uma inteligên-
cia artificial analisa as mensagens troca-
das e, interceptando aquelas que julga 
“problemáticas”, as envia para análise de 
contratados do Facebook, que decidem 
se as mesmas serão ou não entregues aos 

destinatários. A ProPublica diz que são 
mais de mil pessoas fazendo esse traba-
lho, instalados em Dublin, Cingapura e 
Austin, Texas. 

Esse pessoal, em menos de um minuto, 
libera as mensagens ou retém aquelas 
relativas a prováveis fraudes, spam, 
pornografia, pedofilia, terrorismo etc. 

Contatado pela ProPublica, o diretor de 
comunicações do WhatsApp, Carl Woog, 
reconheceu que esse trabalho ocorre, 
mas diz que o objetivo é evitar abusos, 
sem quebra da privacidade. 

Mas também se sabe que informações 
vindas do WhatsApp foram comparti-
lhadas pelo Facebook com órgãos de 
segurança, que, compreensivelmente 
pressionam para que esse sigilo seja 

quebrado sempre que possa ajudar 
investigações. 

Há ainda outra variável: o Facebook 
precisa usar o WhatsApp para ganhar 
dinheiro, afinal, pagou US$ 22 bilhões 
em 2014 para comprar o aplicativo, que 
é gratuito para seus usuários. 

Como fazê-lo sem provocar reações dos 
usuários é um problema para o Facebook. 

Para os simples mortais que usam o 
WhatsApp, uma sugestão: não dar o 
sigilo como 100% garantido é uma boa 
ideia. Mudar para concorrentes como o 
Telegram, WeChat e outros não muda 
muita coisa. Privacidade não existe mais. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

De acordo com Sergio Vieira (*) o Dia do Cliente (come-
morado no último dia 15) é importante porque direciona 
a atenção de todos para a importância dos consumidores 
na economia. Isso, é essencial para que os consumidores 
tenham consciência de sua relevância e, ainda mais, de 
seus direitos”, explica. Muitos clientes ainda desconhecem 
boa parte de seus direitos enquanto consumidores. 

“Os direitos dos consumidores estão previstos na Legis-
lação brasileira e devem ser respeitados como todos os 
outros”, aponta. Para que você tenha consciência de seus 
direitos, Vieira destaca cinco leis que você provavelmente 
ainda não conhece: 

1. Não existe valor mínimo para compras com cartão - 
Muitas lojas que aceitam pagamentos com cartões exigem 
um valor mínimo. A prática é considerada ilegal. 

Se um estabelecimento aceita cartões de crédito e/ou 
de débito como pagamento, não pode estipular um valor 
mínimo. Quando há uma cobrança além do valor real da 
compra, o consumidor deve se apoiar no inciso V do ar-
tigo 39 do CDC (Código de Defesa do Consumidor), que 
determina esta prática como abusiva. 

2. Cobrança indevida deve ser devolvida em dobro - 
Muitos consumidores já foram cobrados indevidamente. 
Na maioria dos casos, o estabelecimento devolve o valor 
que foi cobrado de forma errônea. Porém, essa prática 
fere um dos direitos do cliente. Quando uma empresa 
realiza uma cobrança indevida, deve devolver o dobro do 
valor para o cliente, conforme aponta o artigo 42 do CDC. 

3. Não há obrigação de pagar multa em caso de perda de 
comanda - É comum que restaurantes e baladas alertem 
seus consumidores de que, em caso de perda da comanda 
de consumo, estes deverão pagar um determinado valor. 
Nesse caso, o cliente não tem obrigação legal alguma 
de pagar a multa estipulada pelo estabelecimento. Isso 
acontece porque o controle de consumo é de total res-
ponsabilidade do local, não de seus consumidores.

4. Estacionamentos são responsáveis pelos objetivos 

Karina Coelho (*)

Muito menos, em 
prover experiências 
encantadoras e me-

moráveis sem a utilização do 
customer convenience. Em 
um mercado digital, são os 
pequenos detalhes que farão 
a diferença, contribuindo 
para que seu negócio cres-
ça – especialmente, aqueles 
voltados ao aperfeiçoamento 
da jornada de compras do 
consumidor.

Em todo o mundo, não 
há uma única empresa que 
não tenha nenhum tipo de 
concorrente, seja ele direto 
ou não. Com a explosão do 
e-commerce nos últimos 
anos, essa oferta aumen-
tou ainda mais. Somente 
no último ano, o comércio 
eletrônico registrou cerca 
de 1,66 bilhões de acessos, 
segundo um relatório do E-
commerce Brasil. 

Mesmo com diferenças nos 
preços oferecidos, descon-
tos e baixas tarifas de entre-
ga, o que fará com que um 
cliente prefira uma marca em 
detrimento de outra? Sua ex-
periência. Proporcionar uma 
jornada de compra intuitiva, 
dinâmica e com o mínimo de 
ruídos possíveis, já se tornou 
uma prática base para toda 

O que faz com que um cliente prefira uma marca em detrimento 
de outra? Sua experiencia.

Customer convenience: 
como criar uma experiência 

encantadora no digital
É inadmissível pensar em manter um negócio operando, sem a preocupação em garantir um atendimento 
próximo e de qualidade

é a personalização que fará 
com que ele volte e fique 
satisfeito. 

A automatização do aten-
dimento nas plataformas on-
line é, de fato, capaz de tra-
zer resultados excelentes. 
Ainda mais, com o auxílio de 
ferramentas modernas como 
o RCS e o agente virtual, que 
unem essa otimização com 
a humanização no relacio-
namento entre as partes. 
Contudo, caso não consigam 
solucionar as demandas, faz-
se necessário que um profis-
sional preparado o atenda.

Um cliente que compra em 
sua empresa, é ótimo. Mas, 
um que compra com fre-
quência e indica para amigos 
e familiares, é muito melhor. 
Investir no customer conve-
nience é, em suma, garantir 
a conveniência máxima no 
atendimento. Meça constan-
temente a satisfação de seus 
consumidores por meio de 
pesquisas, assim terá uma 
maior noção do quão efetivas 
suas ações estão. 

Em um mercado dinâmico, 
esse é, sem dúvida, o melhor 
caminho para uma experiên-
cia encantadora no digital.

(*) - É Head de Customer Success na 
Pontaltech, empresa especializada em 

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

(www.pontaltech.com.br).
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organização. Porém, quando 
personalizada e individuali-
zada, é o que fará com que 
o consumidor se conecte e 
se fidelize à marca. 

A partir do momento em 
que o cliente escolhe sua 
empresa, o cenário se trans-
forma. Quantas vezes, não 
ouvimos a frase: “aquela loja 
é mais cara, mas o serviço 
é tão bom que compensa”? 
O consumidor precisa ter a 
confiança de que fez a esco-
lha certa, se sentir seguro 
de que adquiriu o produto 
ou serviço de uma exce-
lente organização. Mesmo 
que o preço cobrado seja 
um pouco maior do que os 
concorrentes, muitos irão 

se dispor a arcar com essa 
diferença em troca de uma 
experiência única.

Ao menos, é o que com-
prova um levantamento da 
Forbes feito em conjunto 
com a Arm Treasure Data, 
onde 78% dos entrevistados 
confirmaram essa prefe-
rência. Para alcançar esse 
objetivo, tanto as jornadas 
externas (perceptíveis aos 
clientes) quanto as internas 
(que traduzem para as áreas 
o que cabe a cada uma fa-
zer), trazem os touch points 
necessários para simplificar 
a comunicação e facilitar 
o engajamento. Caso, por 
algum motivo, o cliente não 
siga a jornada determinada, 

Advogado mostra cinco direitos que 
você pode não conhecer

no interior dos veículos - É comum encontrar placas em 
estacionamentos que dizem que o estabelecimento não 
é responsável pelos objetos deixados no interior dos 
veículos. O estacionamento – quando pago – tem total 
responsabilidade. A existência da placa com o aviso não 
isenta o estabelecimento de sua responsabilidade. Os 
estacionamentos são responsáveis tanto pelos objetos 
quanto pelos danos materiais causados aos veículos, como 
batidas e arranhões. 

5. Cinemas não podem proibir os clientes de entrar com 
comida nas salas - Por fim, os cinemas não podem proibir 
seus clientes de entrar com comida nas salas. Mais uma 
vez, a prática é considerada abusiva e fere o artigo 39, 
inciso I do CDC. Quando um cinema proíbe o consumidor 
de entrar com alimentos na sala, estimula a compra na 
bomboniere. Isso é conhecido como venda casada, o que 
viola o direito à liberdade do cliente. 

(*) - É sócio-diretor do escritório Nelson Willians Advogados, em Manaus, que 
conta com filiais em todos os estados, empregando cerca de duas mil pessoas 

(https://www.instagram.com/vieirasergio/). 

Os direitos dos consumidores estão previstos na Legislação 
brasileira e devem ser respeitados como todos os outros.
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O WhatsApp não é tão seguro como diz
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1037954-59.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Cláudia Satus Ferreira, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado 
por Adidas AG e Outras, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 9.236,00 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 03/09/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0101806-31.2007.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 6ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Juliana Viana Vasco, CPF Nº 342.349.278-30, YE Haifeng, CPF nº 230.907.088-25 a 
Yang Liangcui, CPF Nº 277.380.608-42 que Adidas AG e outros ajuizaram ação pelo procedimento 
comum c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, movida também em face de 
Comerciantes das Lojas Shopping 25 Brás e outros, fundada na alegação de que os requeridos 
estavam reproduzindo suas marcas ADIDAS e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. À ação foi atribuído o valor de 
R$ 95.000,00 (09/01/2007). Estando os correqueridos em lugar ignorado, expede-se Edital para 
que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de serem aceitos 
verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. 06/08/2021.  

 
Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000463-73.2021.8.26.0076 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da Vara Única, do Foro de Bilac, Estado de SP, Dr(a). João Alexandre Sanches Batagelo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Edmárcia Santana, Brasileira, CPF 794.050.961-68, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP – Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 29.448,52 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos), 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. 16/08/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008645-92.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Clodoaldo Pedro da Rosa Caminhões, CNPJ 14.781.185/0001-23, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., que lhes foi objetivando o recebimento da quantia de R$ 16.382,22. Referente as 
faturas de Nº 136167356, com vencimento em 20/01/2014, e fatura de Nº 139415353, com venci 
mento em 20/02/2014, Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. 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. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 16/08/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1005370-39.2018.8.26.0445 O MM.Juiz(a) de Direi 
to da 3ªVC, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de SP, Dr. Helio Aparecido Ferreira de Sena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Joao Apolinário Verissimo, CPF 176.098.968-10, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., 
alegando em síntese: O requerido contratou os serviços da requerente, para que seus veículos 
obtivessem passagem pelas praças de pedágio pelo sistema "Sem Parar/Via Fácil", porém, 
encontrando-se em débito, requer a autora o recebimento da quantia de R$ 12.351,06, referente as 
faturas vencidas e não quitadas, devidamente atualizada e que, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais 
se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 26 de agosto de 2021 

 
Edital de Citação Prazode 30 dias. Processo Nº 1018694-29.2019.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito 
da 2ªVC, da Comarca de Barueri/SP, Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos réus Ivonaldo Cirilo dos Santos, CPF 040.996.574-00 e Ronaldo Nobre de Lima, 
CPF 003.682.203-54, que lhes foi proposta uma ação de Indenização por Dano Material por parte 
de Concessionária do Rodoanel Oeste S.A., alegando em síntese que por conta dos danos que lhe 
foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 19/12/2016, por volta das 20h00min, 
ao atingir o KM 9,8, da Rodovia Raposo SP- 021, Rodoanel Mario Covas, sentido externo, o primeiro 
requerido conduzindo o veículo Fiat/Uno Economy, cor vermelha, ano 2012, placas FGM 2665, de 
propriedade do segundo requerido, quando o transito parou repentinamente e o condutor tentou 
desviar do veículo que estava á sua frente, mas não conseguiu afetivar a manobra e acabou se 
chocando contra a defensa metálica e equipamentos de proteção/sinalização da rodovia,danificando  
o patrimônio publico. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 
17895-540. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para 
a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 7.046,42 conforme demonstrativo de fls. 47/48. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foram determinadas as suas Citações, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus 
serão considerados reveis, caso em que lhes serão nomeados curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais. Barueri, 22/07/2021 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0026724-08.2018.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges 
Fantacini, Juiz de Direito da 8ª VC do Foro Central da Comarca da Capital/SP,  Faz Saber a Espólio 
de Honestálio Pinheiro, representado pela Herdeira Ana Maria Pinheiro Somoulis CPF Nº 745. 220. 
271-68, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
21.336,38, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 02 de Agosto  2021.  

 
Edital de Citação - Prazo de 30 (Trinta) dias. Processo Nº 1039331-41.2015.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 18ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP,Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gonçalo dos Santos, Mexicano, Solteiro, Comerciante, RG 
13376728, CPF 069.249.038-86, com endereço à Rua Joly, 47, Brás, CEP 03016-000, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente a Cobrança no valor de R$ 177.763,30 de taxas de 
conservação e melhoramentos do lote 21, da Quadra IR, do Empreendimento Terras de Santa 
Cristina – Gleba II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 27/07/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003734-34.2021.8.26.0127 O Dr. José Ernesto 
De Souza Bittencourt Rodrigues, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro de Carapicuíba/SP. Faz Saber a J. 
Silva Escadas Ltda ME, CNPJ Nº 02.730.095/0001-24 que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 23.536,31, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, 
no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Carapicuíba, aos 17 de agosto de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007153-82.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC,do Foro Regional IV -Lapa, Estado de SP, Dr(a)Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Caroline Alves de Lima Carvalho, RG 32579071, CPF 
218.998.178-67, 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, pague a quantia de R$ 19.256,73 -
05/2017, 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. 17/06/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001733-28.2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina Silva 
Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileira, Solteira, RG 47.851. 
266-1, CPF 331.610.408-99, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este 
Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move 
União Social Camiliana. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
sua intimação, por edital, do bloqueio via SISBAJUD no Valor de R$ 181,18, nos termos do artigo 
854, § 3º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias. Fica ciente a parte executada que na 
ausência de manifestação ou rejeição de manifestação apresentada, implicara na indisponibilidade 
em penhora e transferência do montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. 
Nada Mais. Passando a fluir independentemente de outra intimação, sendo que na ausência dos 
quais prosseguirá o feito até o final. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1076872- 69.2019.8.26.0100.
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itanhaém –  Estado de São Paulo, Dr. PAULO
ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO, na forma da Lei, FAZ SABER a MARIA ELISA DA SILVA,
que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM cível -Rescisão/Resolução de contrato
por parte de SILOTE SOCIEDADE IMOBILIARIA E LOTEADORA LTDA, a fim de que seja feita a
rescisão contratual em relação a venda do imóvel : um terreno na QUADRA 8 – LOTE 03, NO
LOTEAMENTO JARDIM LINDOMAR, EM ITANHAÉM (SP). Estando a ré em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.

 
Processo nº:1001955-45.2018.8.26.0543:Procedimento Comum Indenização por dano Material 
Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A Requerido: Amadeus Barreto dos 
Santos, inscrito no CPF nº 033.032.035-12.Edital de citação: Prazo 30 dias, expedido nos autos da 
Ação da Indenizatória por Dano Material. A Drª.Flávia Martins de Carvalho, Juíza de Direito da 1ª VC 
da Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei, Faz Saber ao réu Amadeus Barreto dos Santos, 
CPF 033.032.035-12, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos 
da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra 
sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que Ocorre que no dia 
30/07/2015, por volta das 09h30min, ao atingir o km 87, da Rodovia Presidente Dutra, BR-116, 
sentido crescente, o segundo requerido, conduzindo o caminhão VW/19.320 CLC TT, cor branca, 
ano 2011, placas ESU-8772, de propriedade do primeiro requerido, quando ao passar pela praça de 
pedágio utilizando a faixa Via Fácil/Sem Parar, não observou o distanciamento lateral e arrancou a 
cancela e outros itens com o a parte traseira da carreta, danificando o patrimônio público sob 
concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 
83381518. O requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a 
realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 9.679,20 conforme demonstrativo anexo (doc. 
05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  13/09/2021. 

Caipé Participações e Empreendimentos Energéticos S.A. - CNPJ 05.307.716/0001-50

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em milhares de Reais
  Balanços Patrimoniais Nota    2020    2019
Ativo/ Circulante  8.055 161
Caixa e equivalente de caixa 3 78 70
Dividendos a receber 4 7.889 91
Impostos a recuperar 5 88 -
Não Circulante  60.214 65.388
Dividendos a receber  - 13.587
Conta Corrente com Coligadas   1.504 1.504
Investimentos em Coligadas 6 57.396 48.983
Imobilização   1.314 1.314
Total do ativo  68.269 65.549
  Balanços Patrimoniais Nota    2020    2019
Passivo/ Circulante  5.925 133
Fornecedores  104 113
Obrigações tributárias  7 7
Parcelamento tributário 7 9 13
Não Circulante  47.907 58.715
Créditos com Sócios 11 831 831
Créditos com empresas - partes relacionadas 8 36.322 36.322
Parcelamento tributário 7 12 15
Empréstimos a Pagar 9 10.742 10.742
Dividendos Propostos 10c 5.805 10.805
Patrimônio Líquido  14.437 6.701
Capital integralizado 10 1.400 1.400
Reservas de lucros  13.437 5.301
Total passivo e patrimônio líquido  68.269 65.549

  Demonstração do Resultado Nota    2020    2019
Receitas:
(+-) Resultado de equivalência patrimonial 14 8.533 6.214
Receita operacional líquida  8.533 6.214
Despesas: (-) Despesas Administrativas  (728) (855)
(-) Despesas Tributárias  (4) -
(-) Outras despesas  (58) -
(=) Resultado antes do resultado financeiro  7.743 5.359
(+-) Despesas/Receitas Financeiras   (7) (338)
(=) Resultado do exercício  7.736 5.021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto
      Reservas de Lucros
    Capital Lucros Reserva Lucros Prejuízos Resultado 
      Social a realizar      legal retidos Acumulados do exercício       Total
Saldos em 31/18/2018 1.400 - 280 12.174 - - 13.854
Resultado do exercício - - - - - 5.021 5.021
Lucros distribuídos - - - (12.174) - - (12.174)
Transferência para lucros retidos - - - 5.021 - (5.021) -
Saldos em 31/12/2019 1.400 - 280 5.021 - - 6.701
Resultado do exercício - - - - - 7.736 7.736
Lucros distribuídos - - - - - - -
Transferência para lucros retidos - - - 7.736 - (7.736) -
Saldos em 31/12/2020 1.400 - 280 12.757 - - 14.437

  Demonstrações de Fluxo de Caixa    2020     2019
Das atividades operacionais:
Resultado do exercício  7.736 5.021
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial  (8.414) (6.214)
Variações monetárias - 334
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos:
Impostos a recuperar  4 (4)
Acréscimo/ (decréscimo) em passivos:
Fornecedores  (9) 10
Obrigações fiscais  (7) (23)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais  (690) (876)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 5.698 3.647
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento  5.008 3.647
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Créditos Sócios  - (1.432)
Dividendos pagos  (5.000) (1.369)
Caixa líquido gerado nas
 atividades de financiamento  (5.000) (2.801)
(Redução)/ aumento líquido de
 caixa e equivalentes de caixa 8 30
Caixa e equivalentes de caixa
 (inclusive títulos e valores mobiliários)
No início do exercício 70 100
No final do exercício 78 70
(Redução)/ aumento líquido de
 caixa e equivalentes de caixa 8 30

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Caipé Partici-
pações e Empreendimentos Energéticos S.A. Foi constituída em 
29/08/2002, com sede na Rua Professor Atílio Innocenti, n° 474, 
conjunto 307, sala 1, e tem como objeto social a gestão de patrimô-
nios próprios, podendo participar diretamente no capital de outras 
empresas subscrevendo ações ou quotas, podendo ainda realizar 
empreendimentos imobiliários próprios ou em participações com 
terceiros. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresenta-
das em conformidade com as práticas contábeis emanadas da 
legislação societária brasileira e levam em consideração os Pro-
nunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC para preparação de suas demonstrações finan-
ceiras. Resumo das principais práticas contábeis: a) Moeda 
funcional e de apresentação. As Demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Sociedade. b) 
Forma de Tributação. A Sociedade é tributada com base no regime 
de apuração do lucro real, com antecipação de impostos mensal, 
pela estimativa mensal. A Sociedade não calcula nem registra 
possíveis ativos e passivos fiscais diferidos. c) Estimativas contá-
beis. A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração 
use de julgamento na determinação e registro de estimativas e 
premissas que incluem a provisão para contingências. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas 
e premissas, pelo menos, anualmente. d) Instrumentos financeiros. 
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da 
data em que a Sociedade se torna parte das disposições contratu-
ais dos instrumentos financeiros e incluem aplicações financeiras, 
contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, 
assim como contas a pagar e outras dívidas. e) Reconhecimento 
dos resultados. O resultado contábil é reconhecido pelo regime de 
competência e foi apurado através do resultado entre receitas e des-
pesas correntes do exercício. f) Ativos circulantes e não circulantes. 
Caixa e equivalentes de caixa: Os valores registrados em dispo-
nibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação 
e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de 
variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes 
de caixa. Investimentos: Os investimentos em controladas e coli-
gadas com participação no capital votante superior a 20% ou com 
influência significativa e em demais sociedades que fazem parte de 
um mesmo grupo ou que estejam sob o controle comum são ava-
liados por equivalência patrimonial. Imobilizado: Demonstrado ao 
custo de aquisição, e sem depreciações por compor o imobilizado 
apenas terrenos. Redução ao valor recuperável: O ativo imobi-
lizado e outros ativos não circulantes têm o seu valor recuperável 
testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de 
valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a 
necessidade de provisão em 31/12/2020. g) Passivos circulantes 
e não circulantes São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetários ou cambiais incorridas. Os 
ativos realizáveis e passivos exigíveis até o prazo de um ano foram 
classificados como circulantes. h) Provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas. A Companhia reconhece provisão para causas 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as juris-
prudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões 
de tribunais. A liquidação das transações envolvendo essas esti-
mativas poderá resultar em valores significativamente divergentes 

dos registrados nas demonstrações financeiras devido às impre-
cisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas mensalmente. A preparação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamen-
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
3. Caixa e equivalentes de caixa:  2020 2019
Caixa 1 2
Bancos conta movimento 77 68
Total 78 70
4. Dividendos a receber: O valor de Dividendos a receber são 
decorrentes da deliberação em Ata geral extraordinária realizada 12 
de junho de 2019 pela investida IBÓ Energética S.A, sendo aprovada 
a distribuição de dividendos no valor de 14.077 (quatorze milhões, 
setenta e sete mil reais), (saldo de 2018) que serão pagos de acordo 
com a disponibilidade de caixa da empresa.
       2020    2019
Dividendos a receber 7.889 13.587
Total 7.889 13.587
5. Impostos a compensar: O saldo de impostos a compensar, 
refere-se ao Saldo Negativo de Imposto de Renda declarado em ECF 
e retido sobre aplicações financeiras que serão objetos de compen-
sação ou restituição (saldo negativo). Impostos pagos com direito 
de compensação.
Produto   Ano IRRF Informação na RFB
Bic Banco (CDB pós p sna) 2014 24 24*
Banco Bradesco (CDB) 2014 2 2
Banco do Brasil (Depósito Judicial) 2015 11 11
Banco Alfa 2017 51 51
IRRF a compensar 2019 - 1
CRF a compensar 2019 - 2
Total  88 91
*Crédito regularizado pelo Banco em 2017
6. Investimentos: Patrimônio % de  Investimento
Empresas Coligadas líquido 2020 participação ajustado 2020
Geraoeste Usinas Elétricas
 do Oeste Ltda. 85.827 25 21.457
IBÓ Energética Ltda. 41.034 70 28.723
Ágio IBÓ energética  - - 7.216
Total   57.396
Os investimentos são avaliados pelo método de equivalência patri-
monial. O valor registrado como ágio em rubrica de IBÓ Energética, 
no montante de R$ 7.216, ocorreu através da operação de trans-
ferência de 6.251.237 ações da mesma para a CAIPE, em função 
da dação em pagamento de créditos detidos pela CAIPE em face 
da diluição da participação da empresa Eletroeste Centrais Elétricas 
Ltda. na Companhia IBÓ Energética.
7. Parcelamentos tributários:     2020    2019
Parcelamento tributário de curto prazo 9 13
Parcelamento tributário de longo prazo 12 15
Total 21 28
Em 02/04/2018 foi solicitado e concedido um parcelamento simplifi-
cado não previdenciário, através do recibo 5860825.
8. Partes relacionadas:     2020      2019
Sete Serviços Técnicos Ltda. 31.211 31.211
Ibó Energética Ltda. 5.000 5.000
Urape Participações e Empreendimentos 111 111
Total 36.322 36.322
O Saldo de partes relacionadas entre CAIPE e SETE Serviços, está 
substancialmente representado por dois valores transferidos por 
conta ordem da Companhia S.A Paulista para à SETE Serviços 
(cessão de crédito), um no ano de 2011 (14.826) e outro em 2012 
(23.879), com pagamentos efetuados entre 2013 e 2020 e sem data 
definida para respectiva liquidação do saldo remanescente.
9. Empréstimos a pagar:     2020    2019
Vatech Finance Ltda 10.742 10.742
Total 10.742 10.742
10. Patrimônio líquido: (a) O capital social: O capital social subs-

crito é de R$ 1.400, divididos em 1.400.000 ações ordinária nomi-
nativas, e assim distribuídos:
Sócios Nº de ações Valor (R$)      %
Verum Energia Consultoria em
 Gestão Empresarial Ltda. 392.000 392 28,0
SBG Empreendimentos e
 Participações Ltda 238.000 238 17,0
Detrina Holding Ltda 238.000 238 17,0
Bidiai Gestão de Negócios Eireli 259.000 259 18,5
MGPL Energia Engenharia
 e Construções Ltda 105.000 105 7,5
Kopaki Participações Ltda 168.000 168 12,0
Total 1.400.000 1.400 100,0
(b) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como 
destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder 
a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a 
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para 
compensar prejuízo e aumentar capital. (c) Dividendos distribuídos: 
Através da ata de 22 de Julho de 2019 ficou decidido a distribuição 
dos lucros acumulados até 31/12/2018 no valor de R$ 12.174. No 
ano de 2019 foi pago o valor de R$ 1.369, em 2020 R$ 5.000, res-
tando um saldo a pagar e já aprovado para 2021 de R$ 5.805. (d) 
Reserva de lucros: O saldo das reservas de lucros está composto 
conforme abaixo: Reserva legal de 20% do capital social - 280; 
Saldo dos lucros de 2019 - 5.021; Lucros apurados em 2020 - 
7.736; Total - 13.037. 11. Créditos com sócios: Saldos de conta 
corrente entre a Cia e os antigos sócios Pessoas Físicas que serão 
quitados conforme disponibilidade de caixa, com a devida correção 
e pagamento dos impostos incidentes. 12. Instrumentos financei-
ros: Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço 
patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas aufe-
ridas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de 
mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante 
definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas 
de controles. A Sociedade não mantém instrumentos financeiros não 
registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31/12/2020 ope-
rações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 13. Avais 
e fianças prestados: A Sociedade, em 31/12/2020 não possui 
responsabilidades por garantias prestadas a empresas controladas 
através de Aval Financeiro. 14. Receitas A seguir está demonstrada 
a conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada 
nas demonstrações do resultado do exercício:
Receita Bruta    2020    2019
Equivalência Patrimonial  8.533 6.214
Total 8.533 6.214
Deduções das Receitas - -
Total 8.533 6.214
 A Diretoria:  Maurício Mugnol - Contador - CRC 1SP137537/O-7

Terras Alpha Anápolis Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 35226205630 | CNPJ/MF 14.869.774/0001-68
Filial NIRE 52999072474 | CNPJ/MF 14.869.774/0002-49

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da 
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias representando a to-
talidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, CEP 05425-070, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) 
sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de 
Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante de-
nominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Capital do Estado de São Paulo inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.363.493, 
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva e o Sr. Ger-
son Cohen, ambos supra descritos e qualifi cados, doravante denominada “Alphaville Empreendimentos”, 3. Compo-
sição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: 
Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do 
dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do 
capital social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$5.880.562,00 (cinco milhões, oito-
centos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais), para R$880.562,00 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e 
dois reais), uma redução, portanto, no valor total de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com o consequente cancelamen-
to de 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$1.300.169,93 (um milhão, trezentos mil e cento e sessenta e nove reais e noventa e três cen-
tavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 30 de 
junho de 2021, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$3.699.830,07 (três milhões, seiscentos e noventa 
e nove mil, oitocentos e trinta reais e sete centavos), serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercí-
cios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.1.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, 
§1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores qui-
rografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da So-
ciedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.1.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no 
item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.1.1 acima: (i) mediante inexistência de 
oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de 
algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no ar-
tigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de for-
ma a refl etir a referida redução de capital social. 5.1.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital social da So-
ciedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$1.300.169,93 (um milhão, trezentos mil e cento e sessenta e nove 
reais e noventa e três centavos), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da 
Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cum-
pridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: 
“Cláusula Quinta – O capital social é de R$880.562,00 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais), dividido 
em 880.562 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e duas) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, assim distribuídas entre as sócias: Sócias: Alphaville Urba-
nismo S.A; Quotas: 880.561; Valor (R$): 880.561,00. Sócias: Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A; Quotas: 1; Valor 
(R$): 1,00. Total: Quotas: 880.562; Valor (R$): 880.562,00”. 5.1.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da So-
ciedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da delibe-
ração objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausên-
cia de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. 
São Paulo, 26 de agosto de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Al-
phaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Terras Alphaville Montes Claros Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 28.221.302/0001-09 - NIRE 35.235.054.592

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da 
Sociedade, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o 
disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem 
presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo 
S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, CEP 05425-070, 
na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada 
na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Srs. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e 
Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social 
“Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Capital do Estado de São Paulo inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 
35.300.363.493, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Guilherme de Puppi e 
Silva e Gerson Cohen, supra qualifi cados, 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da 
Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital 
social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a 
redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$ 1.793.678,00 (um milhão, setecentos e noventa e três 
mil, seiscentos e setenta e oito reais), para R$448.714,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quatorze 
reais), uma redução, portanto, no valor total de R$1.344.964,00 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, 
novecentos e sessenta e quatro reais), com o consequente cancelamento de 1.344.964 (um milhão, trezentos e 
quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A 
redução do capital social será realizada considerando-se que tais R$1.344.964,00 (um milhão, trezentos e quarenta 
e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, 
decorrentes do saldo de créditos existentes em 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código 
Civil. 5.1.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à 
referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1 acima. 
5.1.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade, conforme descrito no item 5.1 acima somente 
se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.1.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores 
quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 
1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de 
forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.1.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital 
social da Sociedade descrita no item 5.1, acima, no montante de R$1.344.964,00 (um milhão, trezentos e quarenta 
e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de 
cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.4. Em virtude das deliberações acima, 
nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da 
Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$448.714,00 
(quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quatorze reais), dividido em 448.714 (quatrocentos e quarenta e 
oito mil, setecentos e quatorze) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e 
integralizadas, em moeda corrente do país, assim distribuídas entre as sócias: Sócias: Alphaville Urbanismo S.A, 
Quotas: 448.713, Valor (R$): 448.713,00; Sócias: Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A, Quotas: 1, Valor 
(R$): 1,00; Total: Quotas: 448.714, Valor (R$): 448.714,00”. 5.1.5. Ficam expressamente os membros da 
Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e 
concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos 
e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a 
quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 26 de agosto de 2021.  Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Alphaville Urbanismo S.A. - Guilherme de Puppi 
e Silva e Gerson Cohen. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen. Claudemir Jose Corvalan - Contabilista | CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz: CNPJ/MF 17.796.859/0001-51 - NIRE 35.227.396.374
Filial: CNPJ/MF 17.796.859/0002-32 - NIRE 29.901.120.507

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º 
da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias representando 
a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscri-
ta no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, nes-
te ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, 
ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 
nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendi-
mentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardo-
so, 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 
e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Ger-
son Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e 
Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: a redução do capital social da Socieda-
de. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quais-
quer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Socie-
dade, que passa dos atuais R$39.384.856,00 (trinta e nove milhões e trezentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquen-
ta e seis reais), para R$30.179.111,00 (trinta milhões e cento e setenta e nove mil e cento e onze reais), uma redução, portan-
to, no valor total de R$9.205.745,00 (nove milhões e duzentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais), com o con-
sequente cancelamento de 9.205.745 (nove milhões e duzentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco) quotas, no valor 
nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$9.205.745,00 (nove 
milhões e duzentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado 
excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Códi-
go Civil; e 5.1.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias conta-
dos da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de 
publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.1.2. Consignar, 
ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o pra-
zo mencionado no item 5.1.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à 
data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou de-
pósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deve-
rão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.1.3. Con-
signar, por fi m, que a quantia da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de 
R$9.205.745,00 (nove milhões e duzentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais), será restituída às sócias, propor-
cionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.4. Em virtude das 
deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato So-
cial da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$30.179.111,00 (trin-
ta milhões e cento e setenta e nove mil e cento e onze reais), dividido em 30.179.111 (trinta milhões e cento e setenta e nove 
mil e cento e onze) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas, em moe-
da corrente do país, sendo 30.179.110 (trinta milhões e cento e setenta e nove mil e cento e dez reais) quotas subscritas e in-
tegralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 01 (uma) quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Em-
preendimentos Imobiliários S.A.” 5.1.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar 
todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, 
podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 26 de agosto de 
2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. 
Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Pup-
pi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Terras Alphaville Cabo Frio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35.226.914.592 - CNPJ nº 16.874.467/0001-09

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 
35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson 
Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e 
Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente 
da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social 
da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da 
Sociedade, que passa dos atuais R$13.283.799,00 (treze milhões, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e nove 
reais), para R$11.204.076,00 (onze milhões e duzentos e quatro mil e setenta e seis reais), uma redução, portanto, no valor 
total de R$2.079.723,00 (dois milhões e setenta e nove mil e setecentos e vinte e três reais), com o consequente cancelamento 
de 2.079.723 (dois milhões e setenta e nove mil e setecentos e vinte e três) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) 
cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$1.163.951,79 (um milhão e cento e sessenta 
e três mil e novecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser 
julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 1.082, inciso II, 
do Código Civil; e (ii) R$915.771,21 (novecentos e quinze mil e setecentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), serão 
reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, 
do Código Civil; 5.1.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida 
data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” acima. 5.1.2. 
Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, 
fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos 
anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu 
crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que 
as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital 
social. 5.1.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, 
no montante de R$2.079.723,00 (dois milhões e setenta e nove mil e setecentos e vinte e três reais), será restituída às sócias, 
proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.4. Em virtude 
das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato 
Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$11.204.076,00 
(onze milhões e duzentos e quatro mil e setenta e seis reais), dividido em 11.204.076 (onze milhões e duzentos e quatro 
mil e setenta e seis) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em 
moeda corrente do país, assim distribuídas entre as sócias: Sócias: Alphaville Urbanismo S.A; Quotas: 11.204.074; Valor 
(R$): 11.204.074,00. Sócias: Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A; Quotas: 2; Valor (R$): 2,00. Total: Quotas: 
11.204.076; Valor (R$): 11.204.076,00”. 5.1.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados 
a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens 
acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 26 de agosto 
de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo 
S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de agosto de 2021 
Data, hora e local: aos 02 de agosto de 2021, às 17:00 horas, por meio de videoconferência, através de link de acesso ao sistema eletrônico 
e, para todos os fins de direito, na sede da Rio Alto Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, estado 
de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 9º andar, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04.534-004. Presença e convocação: 
Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Sr. Edmond 
Chaker Farhat Junior; Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Ordem do dia: 1) Apresentação da Diretoria sobre o panorama geral da 
Companhia após emissão e liquidação de debêntures, incluindo (i) aspectos comerciais e mercadológicos, (ii) aspectos financeiros e 
estratégia de crescimento, (iii) aspectos operacionais, (iv) gente e gestão - incluindo informações sobre segurança e bem-estar no trabalho, 
(v) projetos sociais e ambientais; 2) Deliberação sobre ratificação ou substituição de membro do Comitê de Auditoria e sobre aplicabili-
dade e eficácia do Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de janeiro de 2021; 3) Discussão sobre questões 
apresentadas pela controladoria na primeira reunião do Comitê de Auditoria, ocorrida em 22 de junho de 2021, e reportadas ao Conselho 
de Administração; 4) Deliberação sobre calendário anual de reuniões de 2021; 5) Avaliação da reunião e resumo de providências a serem 
adotadas pela Diretoria. Deliberações: Instalada a Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações, sem 
quaisquer restrições ou ressalvas: 1. A Diretoria apresentou panorama geral da Companhia após a emissão e liquidação das debêntures; 
a Companhia está aumentando pipeline, sede e equipe, visando mais produtividade e controle interno. Foi realizado o pagamento de 51% 
(cinquenta e um por cento) das debêntures das controladas Coremas Holding e Coremas Holding II. Foram realizados os pagamentos de 
mútuos intercompany a fim de zerar as pendências financeiras do Grupo. Discutiu-se sobre a ampliação do Complexo Solar Santa Luzia, na 
Paraíba, os projetos de Tacaimbó, em Pernambuco e a implantação de Coremas IV a VIII. As UFVs Coremas IV a VIII estão com o cronograma 
em dia, entretanto, a entrada em operação foi postergada em um mês, devido ao atraso na entrega dos módulos fotovoltaicos face a 
problemas de frete na China. O mapeamento da alocação dos recursos captados, aprovação do orçamento anual e o relatório de auditoria 
de 2º trimestre de 2021 serão apresentados na próxima reunião de Conselho de Administração, a ser realizada em 27 de agosto de 2021. 
2. Os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram a substituição do membro Celso Bontempo do Comitê de Auditoria 
em função de impedimento apresentado pelo Regimento Interno da Companhia. O nome do novo membro será apresentado e ratificado 
na próxima Reunião de Conselho de Administração. 3. Discutiu-se sobre as questões levantadas pela controladoria na primeira reunião 
do Comitê de Auditoria, ocorrida em 22 de junho de 2021: o risco de continuidade da Companhia e as transações de partes relacionadas. 
Com a captação, o endividamento da Companhia aumentou, entretanto, a Diretoria entende que não há risco de continuidade, pois as 
usinas estão em fase final de implantação e entrarão em operação ainda em 2021, trazendo receita e faturamento para o Grupo. Quanto 
às transações de partes relacionadas, a Companhia está objetivando o pagamento dos mútuos interpartes, como já mencionado acima, 
visando garantir os melhores níveis de governança. 4. Apresentado e aprovado o calendário anual de reuniões de 2021; 5. Aprovada a 
autorização para que o Conselho de Administração e Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para implementação 
e formalização das deliberações tomadas na presente reunião. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e aprovada por todos, segue assinada. Assinaturas: Presidente: Sr. Edmond Chaker 
Farhat Junior; e Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat 
Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Patricia Muratori Calfat, Sr. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo e Sr. 
Celso Francisco Pinto Junior. Os participantes reconhecem e concordam que a Companhia adotou o sistema e tecnologia acessíveis para 
que todos pudessem participar e votar a distância. As assinaturas foram realizadas por meio de certificado digital e operacionalizadas por 
meio da plataforma CertiSign, de acordo com a IN DREI nº 79/2020. São Paulo, 02 de agosto de 2021. Edmond Chaker Farhat Junior - 
Presidente; Rafael Sanchez Brandão - Secretário. Jucesp nº 431.599/21-0 em 02/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Como retirar certidão 
de antecedentes 
criminais

A Polícia Federal (PF) oferece 
gratuitamente a emissão da certi-
dão de antecedentes criminais. O 
documento é necessário para que 
o cidadão possa comprovar que 
não responde a nenhum crime 
federal. O documento serve para 
apresentar a informação quando 
for solicitada por um órgão público 
ou para fins privados. O serviço 
pode ser solicitado no site (https://
www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/
antecedentes-criminais)

Para dar início ao processo 
de emissão, o interessado deve 
preencher o formulário eletrônico 
com dados como nome completo, 
nome do pai e da mãe, números 
do documento de identificação, 
do passaporte e do CPF. Em 
seguida, basta clicar no ícone 
Pesquisar para que os dados sejam 
buscados na base de dados da PF 
e a certidão possa ser impressa 
imediatamente. Não é necessário 
ter em mãos todos os documentos 
para preencher a certidão, no en-
tanto, o documento será emitido 
somente com as informações que 
forem inseridas. 

O cidadão deve fazer o preen-
chimento com o maior número 
de dados possíveis, como nome 
completo, RG, CPF, nome da mãe. 
A certidão tem validade de 90 
dias. O documento também pode 
ser obtido nos sites dos tribunais 
de Justiça dos estados, tribunais 
regionais federais e das polícias 
civis dos estados. Caso o solicitante 
tenha dificuldade na emissão do 
documento, por motivos como o 
sistema identificar uma pessoa 
com mesmo nome (homônima) 
ou alguma pendência no CPF, é 
preciso ir a uma unidade física do 
órgão (ABr). 
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5. Liderança e colaboração: temos responsáveis definidos para 
cada projeto? Eles estão cascateados para as equipes? Todos os níveis 
se sentem parte da implementação do planejamento? 

• Nenhuma área consegue implementar objetivos estratégicos sem 
apoio e mobilização de outras áreas e níveis operacionais. É importante 
compartilhar as prioridades com toda a organização, tanto para garantir 
esse apoio quanto para focar nas prioridades. 

• Se todos sentem que entregam a estratégia, a implementação é fa-
cilitada para os líderes (tanto em termos de agenda quanto em tomadas 
de decisão ou suporte em análises). 

• Essa comunicação ampla também ajuda a evitar o surgimento de 
novas iniciativas desalinhadas com a estratégia. 

6. Pacto de comportamentos: sabemos quais comportamentos 
são essenciais para a implementação? Estamos dispostos a nos policiar 
e garantir a mesma disposição e foco em todos os fóruns de trabalho? 

• Projetos estratégicos geralmente mexem com a zona de conforto e 
a rotina das áreas. É preciso um acordo formal para evitar resistências 
e "polêmicas" desnecessárias durante a implementação. 

• Todas as discussões difíceis devem ser feitas no momento do 
planejamento. Após as prioridades serem definidas, o grupo precisa 
trabalhar junto, deixando as desavenças ou interesses específicos 
de lado. 

7. Pessoas: por fim, mas nunca menos importante, estamos com a 
cultura adequada para os novos desafios de mercado? Temos a estrutura 
e as equipes com competências necessárias para a implementação? 

• É comum o foco do planejamento se dar nas dimensões que envol-
vem impactos financeiros diretos (portfólio de produtos, processos, 
marketing, clientes, oportunidades de receita, oportunidades de redução 
de gastos). Mas quem entrega tudo isso, enquanto os robôs ainda não 
dominarem o mundo, são as pessoas. 

• É essencial uma discussão contínua e profunda sobre os projetos 
de cultura, recrutamento, desenvolvimento, clima e engajamento dos 
colaboradores para a busca de resultados. Quando o "orçamento aperta", 
geralmente são os primeiros projetos a serem cortados. 

• Essa descontinuidade na mobilização das equipes e retenção 
de talentos, porém, gera impactos significativos no crescimento de 
longo prazo: talentos insatisfeitos podem migrar para a concorrência 
e criar descontinuidade nas equipes; clima ruim gera entregas ina-
dequadas, retrabalhos e discussões improdutivas; desalinhamentos 
culturais levam a crises internas, baixa sinergia e colaboração. Tudo 
isso, se quantificado, colocado na ponta do lápis, pode ter muito 
mais impacto financeiro que um projeto de redução de despesas ou 
de um novo produto. 

Com a compreensão desses sete pontos críticos, vemos que um 
bom planejamento é insuficiente se não estiver preparado para 
os desafios da implementação. Podemos criar planos e objetivos 
perfeitos para o negócio, atendendo a todas as ameaças e opor-
tunidades, mas falhar ao não dar atenção a esses detalhes. Em 
poucos meses, as discussões importantes caem no esquecimento, 
novas prioridades desalinhadas surgem e, no próximo ciclo, todos 
os mesmos problemas reaparecem. 

Portanto, a cada exercício, garanta que seus líderes tenham clareza da 
importância dessas definições e evitem erros comuns que, com certeza, 
todos já vivenciaram em ciclos anteriores. 

Uma última recomendação: se todo esse percurso acima parecer com-
plexo demais, foque no checklist abaixo em um encontro da liderança, 
ele já servirá como um ótimo primeiro passo! 

1. Reservamos tempo suficiente para discutir os projetos? 
2.  Priorizamos olhando para os recursos disponíveis e resultados a 

serem alcançados? 
3.  Temos as competências necessárias instaladas, principalmente 

quando tratamos de novas soluções ou novos mercados? 
4.  Reservamos tempo e recursos para a inovação, ou citamos a palavra 

inúmeras vezes como um "aposto ou adjetivo"? 
5.  Definimos as formas de acompanhamento e controle necessárias 

para revisar e redirecionar o que for necessário? 
6.  Levamos em consideração os projetos que já estão em curso, seja 

para redirecioná-los ou repriorizá-los diante dos novos? 
7.  Conseguimos engajamento e transformamos as prioridades em 

uma "agenda única" da organização ou esperamos que aconteça 
no "paralelo" do nosso dia a dia? 

(*) -  Leandro Franz, sócio e consultor da People+Strategy. Mestre em Economia 
com especialização em Teoria dos Jogos pelo Insper e economista  

pela UFSC (www.peoplestrategy.com.br).
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dando lugar a alguma outra oportunidade, continuam e ocupam a 
agenda de outros projetos mais importantes. 

2. Cockpit Integrado: todos os projetos estão reunidos em um 
único plano de ação? Mostram dependências, apoios e detalhamento 
das etapas necessárias? 

• Sem uma ferramenta integrada como guia para a implementa-
ção, novamente surge o risco de desalinhamentos e competição por 
recursos, com cada área olhando apenas sua fatia. Muitas vezes, 
inclusive, são geradas iniciativas sobrepostas ou conflitantes, não 
aproveitando sinergias de conhecimentos, pessoas e até recursos 
terceiros. 

3.  Conexão com Orçamento: estamos tentando fazer tudo ao mes-
mo tempo? Nossa priorização está correta e temos recursos suficientes? 

• É frequente o exercício do planejamento estar desconectado com o 
orçamento anual, sendo feito em momentos diferentes. Assim, surgem 
diversas iniciativas estratégicas importantes e priorizadas que não terão 
recursos (financeiros e de equipe). 

• Deixando o cenário mais crítico ainda, só ao longo da implementação, 
após diversos esforços serem iniciados, as equipes de projeto acabam 
descobrindo que não terão orçamento suficiente. 

• Aqui, o tema menos lembrado é se o tamanho da equipe está adequado 
a todas as entregas estratégicas. Se as atividades de rotina já conso-
mem todo seu time, em que momento eles se dedicarão às iniciativas 
estratégicas? Como equilibrar e deixar clara essa alocação para todos? 

4. Clareza de Conquistas: sabemos exatamente o que vamos co-
memorar na implementação? Quais as metas e indicadores prioritários? 
Quais grandes entregáveis em projetos estratégicos? 

• Não há como medir a implementação de um objetivo estratégico 
se ele não estiver conectado a metas claras ou, ao menos, a algumas 
entregas de projetos-chave. 

• Ao final do ciclo, todos devem ter clareza se o objetivo foi cumprido 
ou não. Um caso comum é construir objetivos genéricos, como "digitalizar 
operação", e levar cada um a entender diferente o que isso significa. Ao 
final do ciclo, a operação pode ter sido "digitalizada" em uma área que 
não era a prioritária quando o planejamento foi construído. E, pior, pode 
ter sido digitalizada em uma intensidade muito maior que a necessária, 
consumindo recursos que poderiam ser direcionados a outros projetos 
essenciais. 

• Quando houver dificuldade na definição de uma meta e indicador 
(ex: aumento de 30% das vendas pelos canais digitais), deve-se ao 
menos sinalizar grandes entregas de projetos-chave que poderão ser 
comemoradas (ex: novo fluxo para e-commerce implementado em até 
três meses, ou MVP de novo produto construído e implementado para 
um cliente-teste em seis meses). 

Planejar sempre parece fácil, pois o papel aceita tudo. O difícil é planejar direito. Um bom planejamento precisa levar em conta a 
implementação, precisa entender o mundo real que a organização enfrentará para entregar os resultados e objetivos estratégicos. 

Leandro Franz (*)

Você já deve ter passado por diversos exercícios de planeja-
mento. A liderança sai alinhada com objetivos estratégicos 
engajantes, listas de projetos importantes, mobilizada pelas 

discussões profundas, sabendo tudo o que precisa fazer no próximo 
ciclo, certo? 

Ao longo dos meses seguintes, os problemas começam a aparecer, 
os objetivos são esquecidos, novas prioridades surgem, investimen-
tos são cortados, áreas focam em seus feudos, ninguém se ajuda, a 
implementação se torna mais um problema do que uma solução. No 
próximo ciclo de planejamento, os mesmos problemas surgem nas 
discussões. E o grupo fica desmotivado, com a sensação de que o 
tempo passa e nada muda, as mesmas dificuldades permanecem e 
os desafios aumentam. 

Se esse é seu cenário, é importante voltarmos ao básico, ao propósito 
de um Mapa de Objetivos Estratégicos. Qualquer que seja a metodologia 
utilizada para seu desenho, ele deve possuir três camadas essenciais: 
Objetivos, Metas e Projetos. 

Relembrando cada uma das camadas: 

1. Como uma ferramenta de comunicação e alinhamento da estratégia, 
os Objetivos do Mapa devem deixar claro "o que" a organização deseja 
fazer/focar para implementar sua estratégia. 

2. As metas traduzem resultados intermediários e/ou medidas e 
possibilitam o controle da evolução dessa implementação. Elas devem 
ser desafiadoras, mas realistas, sendo suportadas por investimentos e 
projetos. 

3. Os projetos inseridos nos objetivos são o "como". Eles devem via-
bilizar o alcance dessas metas (seja de modo direto ou indireto), devem 
ser suficientes e priorizados para que todas as metas sejam atingidas. 

Na teoria é tudo muito simples e bonito, certo? Mas então, por que a 
implementação muitas vezes dá errado? O problema pode ter sido em 
um dos sete itens abaixo. No seu próximo ciclo de planejamento, fique 
atento a esses pontos críticos e garanta que eles sejam endossados 
pelos líderes! 

1. Rituais de Gestão: os fóruns e reports de acompanhamento do 
andamento dos projetos estão organizados, com cronograma, integrantes, 
alçadas e agenda definida ao longo de todo o ciclo? 

• Sem próximos passos claros, a tendência é cada área ou líder de 
projeto se fechar em seu "feudo" e a visão integrada se perder, gerando 
competição por recursos, despriorizações e retrabalhos no caminho. 

• Sem esses rituais claros de gestão da implementação, mudanças 
de contexto de mercado não são enfrentadas. Muitos projetos que 
poderiam perder prioridade ou serem "paralisados temporariamente", 

UM bOM 
PLanejaMentO 
PReCIsa LeVaR 

eM COnta O 
MUndO ReaL

    Leia na página 6

ObjetIVOs, Metas e PROjetOs
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: MARCELO PEREIRA DE MELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/09/1988, técnico de enfermagem, natural de Garanhuns - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Pereira de Melo e de Cícera Pereira de Melo; O pre-
tendente: MARCO AnTOnIO RAMOS DE AzEVEDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/06/1992, bancário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Domicio de Azevedo e de Elenice Ramos de Azevedo.

O pretendente: MARCOS AnTOnIO RODRIGuES DA COSTA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 01/08/1977, motorista, natural de Serra Talhada - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Juraci Cirilo da Costa e de Rosita Rodrigues de Lima Costa; 
A pretendente: LuzInETE APARECIDA FERnAnDES, brasileira, solteira, nascida aos 
18/02/1981, esteticísta, natural de Presidente Bernardes - MG, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de José Soares Fernandes e de Luzia Conceição Fernandes.

O pretendente: JOSIAS PEREIRA COnCEIçãO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/12/1974, barbeiro, natural de Cruz das Almas - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Carmo Conceição e de Maria Pereira Conceição; A pre-
tendente: ALInE SAnTOS BATISTA DE SOuzA, brasileira, divorciada, nascida aos 
25/06/1991, de serviços domésticos, natural de Osasco - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Jose Batista de Souza e de Odete de Jesus Santos.

O pretendente: RAFAEL ORLAnDO ChIBAnE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/02/1983, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Roberto Chibane e de Ana Lucia Trindade Chibane; A pretendente: ALzI-
DETE DE SOuSA RODRIGuES, brasileira, divorciada, nascida aos 10/03/1988, analista 
financeira, natural de Paulistana - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Antonio Libânio Rodrigues e de Honória Hildete de Sousa Rodrigues.

O pretendente: ROGéRIO DA SILVA DELGADO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/01/1992, securitário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Mario Celso Delgado e de Ivete Maria da Silva Delgado; A pretendente: 
BRunA RIBEIRO FREITAS, brasileira, solteira, nascida aos 19/01/1989, compradora 
empresarial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Osvaldo da Silva Freitas e de Aparecida de Fátima Ribeiro Freitas.

O pretendente: FABIO FERRARDE PRADO DuTRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 21/02/1987, vendedor, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Antonio Dutra Neto e de Maria José Prado Dutra; A pretend-
ente: STEPhAnIE CAnDIDO MEnDES, brasileira, solteira, nascida aos 16/04/2000, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Vamildo Candido Mendes e de Sonia de Souza.

O pretendente: FRAnCISCO nunES ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/10/1954, ajudante de pedreiro, natural de Caririaçu - CE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de João Machado Alves e de Emilia Maria da Conceição; A pretend-
ente: ELIEnE APARECIDA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 13/02/1971, 
auxiliar de limpeza, natural de Aramari - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Fernando Avelino dos Santos e de Ana Lucia Andre.

O pretendente: LuIz FERnAnDO MEnEzES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/03/1994, cobrador de ônibus, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Luis Neto Nunes de Menezes e de Maria Eliete Lima Vieira; A pre-
tendente: KARInE GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 19/06/1997, 
publicitária, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Cicero Erlândio de Oliveira e de Elaine Cristina Gomes Dantas de Oliveira.

O pretendente: ISAIA DE AnDRADE CRuz DuARTE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/07/1997, engenheiro de tráfego, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Juvenor Batista Duarte e de Miriam Aparecida de Andrade Cruz; 
A pretendente: ThAIS LIMA QuEIROz, brasileira, solteira, nascida aos 17/12/1996, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Raimundo Queiroz da Costa e de Edvania Pereira Lima.

O pretendente: FABRICIO DE GIROLAMO, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/10/1995, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Humberto de Girolamo Filho e de Selma Borges Paulo; A pretend-
ente: EnDREA LuzIA ROChA AGuIAR LACERDA, brasileira, solteira, nascida aos 
13/12/1998, pedagoga, natural de Oriximiná - PA, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Gilvani Barbosa Lacerda e de Gilcilene Rocha Aguiar.

O pretendente: MAuRILIO RODRIGuES DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/03/1995, pastor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Mario Rodrigues de Sousa e de Madalena de Sousa Rodrigues; A pretendente: 
JuLIAnA DA SILVA MARTInS DO nASCIMEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 
01/04/1999, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Manoel Martins do Nascimento Filho e de Maria do Livramento da Silva.

O pretendente: EDILSOn DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/06/1995, 
empresário, natural de Senador Firmino - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Geraldo Nogueira de Oliveira e de Eva da Consolação Oliveira; A pretendente: AnA 
PAuLA DE OLIVEIRA PInTO, brasileira, solteira, nascida aos 13/04/1999, assistente 
contábil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
João Nogueira Pinto e de Cleuza Maria de Oliveira Pinto.

O pretendente: DJALMA DOS REIS FERREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/06/1984, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Luiz Ferreira e de Roseli Aparecida dos Reis Ferreira; A pretenden-
te: JEnnIFER CRISTIAnE TROMBInI QuERIDO, brasileira, solteira, nascida aos 
04/04/1984, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Carlos Alberto Trombini Querido e de Marli Vieira Branco Querido.

O pretendente: JOSé CLEBER LuCIO, brasileiro, viúvo, nascido aos 29/06/1977, 
limpador de vidros, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Francisco Lucio e de Cicera Maria Lucio; A pretendente: MARIA DAS 
GRAçAS SILVA MOREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 28/02/1987, manicure, 
natural de Cedro - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
Moreira de Alcântara e de Maria Zuila da Silva Moreira.

O pretendente: DIEGO DA SILVA MARTInS, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/04/1992, 
técnico de fibra ótica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Devair Martins e de Alice Pereira da Silva; A pretendente: LuAnA ROChA 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/04/1998, atendente, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Pedro da Silva e de 
Maria Ofelia de Jesus Rocha.

O pretendente: ITAMAR DE JESuS BORGES SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/04/1999, coordenador de turno, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Borges da Silva e de Terezinha Maria de Jesus; A pre-
tendente: LETíCIA AzEVEDO FELIPPE, brasileira, solteira, nascida aos 11/07/2001, 
vendedora, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Manuel Jesus Pereira Felippe e de Sonia Azevedo.

O pretendente: LuCAS DA SILVA MAChADO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/05/1994, pastor, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Gelci Machado e de Gloria Regina da Silva; A pretendente: JuLIA 
MOREIRA DO PRADO, brasileira, solteira, nascida aos 07/06/1997, atendente, natural 
de Natividade - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Claudino Ribeiro 
do Prado Filho e de Iracema Aparecida do Carmo Moreira.

O pretendente: OSVALDO DE BRITTO SOARES JúnIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 30/08/1996, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Osvaldo de Britto Soares e de Ana Lucia da Silva; A pretendente: 
ELAInE MORAES DE LIRA, brasileira, solteira, nascida aos 08/10/1997, operadora 
de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Ozael Silva de Lira e de Maria Benedita de Moraes.

O pretendente: GEnIVALDO DE JESuS, brasileiro, divorciado, nascido aos 08/07/1965, 
peixeiro, natural de Nova Canaã - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Maria Rosa de Jesus; A pretendente: ROSEMARy BRAInER, brasileira, divorciada, 
nascida aos 14/11/1967, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de João Heleno Brainer e de Severina Antonia Brainer.

O pretendente: ALESSAnDRO DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/07/1978, educador físico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Maria de Lourdes dos Santos; A pretendente: CInTIA DE OLIVEIRA 
CLAuDInO, brasileira, solteira, nascida aos 17/09/1984, vendedora, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Claudino Neto 
e de Iraci Alves de Oliveira.

O pretendente: JOSé ALBERTO CARVALhO MARQuES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 12/03/1980, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Alberto Marques e de Maria do Céu Carvalho Marques; A preten-
dente: MônICA MIRAnDA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 01/02/1985, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Adalberto Domingos dos Santos e de Sonia Vogel Miranda.

O pretendente: VITOR huGO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/08/1986, 
vendedor, natural de Nova Iguaçu - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Samuel de Oliveira e de Maria José de Alcantara Silva; A pretendente: LICELMA 
CAnDInhO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 16/03/1983, operadora 
de caixa, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Raimundo Caudinho dos Santos e de Ednalva Bernardina dos Santos.

O pretendente: LuCAS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/05/1998, 
designer 3D, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Adriano Siqueira da Silva e de Elizabete Pereira da Silva; A pretendente: BARBARA 
FIGuEIREDO EMIDIO, brasileira, solteira, nascida aos 21/01/1999, auxiliar adminis-
trativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Francisco das Chagas Andrade Emidio e de Ana Maria Figueiredo Emidio.

O pretendente: SILAS PEREIRA nACAShIGuE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/05/1992, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Sinzi Nacashigue e de America Bernardes Pereira Nacashigue; A pretendente: 
JOCIARA JESúS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 04/10/1987, do lar, natural 
de Ubatã - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Valentinho 
dos Santos e de Dinalva de Jesús Santos.

O pretendente: nATAnAEL SAnTAnA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/01/1983, cabeleireiro, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Januario Rocha Ribeiro e de Estevita Santana Ribeiro; A pretendente: 
REnATA SILVA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 24/07/1992, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Rogério 
Pereira e de Maria da Paz Silva Pereira.

O pretendente: FRAnCInALDO CAnDIDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/05/1992, repositor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Francisco Paulo da Silva e de Perpetua Candido da Silva; A pretendente: 
AnA LuCIA FERREIRA LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 12/01/1985, operadora 
de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Ferreira Lopes e de Maria Cleusa Cardoso Lopes.

O pretendente: AILTOn BInA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/01/1995, coordenador contábil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Laudelino Bina dos Santos e de Vilmara Pereira dos Santos; A 
pretendente: BIAnCA LISBOA PASSOS, brasileira, solteira, nascida aos 15/11/2001, 
assistente administrativo, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Fernando Lopes Passos e de Alessandra Lisboa Oliveira.

O pretendente: LuIz ROChA VILA nOVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 10/09/1963, 
motorista, natural de Garanhuns - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Moacir Bispo Vila Nova e de Josefa da Rocha Vila Nova; A pretendente: EDIVAnI 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/07/1968, do lar, natural de Correntes - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria José da Silva.

O pretendente: JOSIELTOn DOS SAnTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 28/10/1997, ajudante de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Carlos da Silva Oliveira e de Maria dos Milagres 
Almeida dos Santos; A pretendente: AnA BEATRIz SILVA ALBuQuERQuE MACIEL, 
brasileira, solteira, nascida aos 04/12/2004, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcelo de Albuquerque Maciel e de Janaína 
Aparecida Alves da Silva.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: CLEBER BATISTA DE SOuzA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/10/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juraci Batista de Souza e de Rodenice Maria dos 
Santos. A pretendente: TALITA nunES DE BARROS, profissão: estudante, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 16/10/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Martins de Barros e de Vilma 
Nunes da Silva Sobrinha de Barros.

O pretendente: EVERTOn JhOnATAn FEOLA, profissão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 09/11/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Feola e de Rosemeire Aparecida 
da Conceição. A pretendente: AnDRESSA DOS REIS SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/03/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Geraldo Pires da Silva e de Maria 
Berenice Marques dos Reis.

O pretendente: CICERO FERREIRA DE AnDRADE, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Água Branca, AL, data-nascimento: 30/03/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José de Andrade e de Maria Tereza Ferreira 
de Andrade. A pretendente: RAQuEL FéLIX SOuTO, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 07/12/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wellington Macedo Souto e de Maria 
de Fátima dos Santos Souto.

O pretendente: VILTOn DOS PASSOS SOuzA PIMEnTEL, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itanhaém, SP, data-nascimento: 05/04/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião de Souza Pimentel e de 
Soeli Hilário dos Passos Pimentel. A pretendente: TAInARA hELEnA DOS SAnTOS, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Colorado, PR, data-
nascimento: 01/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Erminio Jose dos Santos e de Maria Helena dos Santos.

O pretendente: RICARDO ALVES DA COSTA, profissão: afinador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 17/11/1980, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Alves da Costa e de Raimunda 
Miranda da Costa. A pretendente: ELIAnE DE PAuLA FERREIRA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em João Monlevade, MG, data-nascimento: 04/07/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José da Luz Ferreira e de 
Irene Francisca Ferreira.

O pretendente: JOnAS DOS SAnTOS BATISTA, profissão: corretor de imóveis, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/12/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de João Batista e de Cleusa dos Santos 
Batista. A pretendente: CRISTInA TAMARA DA SILVA, profissão: agente comunitária de 
saúde, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/07/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zita Ana Rogerio da Silva.

O pretendente: MIGuEL PEREIRA DE SOuzA FILhO, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/07/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Pereira de Souza. A pretendente: 
MARIA APARECIDA DE GODOI FRAnçA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/03/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Rodrigues França e de Luzia de Godoi.

O pretendente: VAnDERLEy RODRIGuES, profissão: salva-vidas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 12/06/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Rodrigues e de Elvira do Prado Rodrigues. A 
pretendente: nEIDE FERREIRA DA SILVA, profissão: ajudante de copa, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: em Maringá, PR, data-nascimento: 01/07/1966, residente e domiciliada 
no Jardim Peri, São Paulo, SP, filha de José Ferreira da Silva e de Arlete Gomes da Silva.

O pretendente: JOSé OLIVEIRA PEREIRA, profissão: serralheiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Distrito de Ocidente, em Mutum, MG, data-nascimento: 23/08/1959, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Pereira da Silva e 
de Maria Eduarda Lucas Pereira. A pretendente: VERA LuCIA DOMInGAS DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Araruna, PR, data-nascimento: 
25/01/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Domingos da Silva e de Maria dos Santos Silva.

O pretendente: TÁCIO PInTO BARRETO, profissão: ajudante de diversos, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 27/09/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson da Silva Barreto e de Aline de Souza Pinto. 
A pretendente: VICTORIA REIS COIMBRA, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 18/02/1999, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Coimbra e de Ana Cláudia Silva Reis.

O pretendente: LuCAS DE DEuS nASCIMEnTO, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Canavieiras, BA, data-nascimento: 12/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ronaldo Pinto Nascimento e de Dinalva Souza 
de Deus. A pretendente: CARLEAnE ALVES SAnTAnA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Landri Sales, PI, data-nascimento: 05/07/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Pereira de Santana e 
de Maria Bernadete Alves da Costa Chaves.

O pretendente: MARCOS SéRGIO SALuSTIAnO GALDInO FILhO, profissão: agente 
comunitário de saúde, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, 
data-nascimento: 26/12/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Marcos Sérgio Salustiano Galdino e de Claudete dos Santos Galdino. A pretendente: 
MIRIAn CunhA AGuILAR, profissão: técnica em nutrição, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/10/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira Aguilar e de Josefina de Jesus Cunha Aguilar.

O pretendente: EVERSOn DIEGO ALVES DA SILVA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/06/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adeildo Alves da Silva e 
de Marilene Tereza da Silva. A pretendente: KELLy CRISTInA ORnELAS RESEnDE, 
profissão: analista contábil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 09/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gesner Resende Costa e de Joana Ornelas de Jesus Resende.

O pretendente: JuLIO FELIPE DA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/06/1990, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto da Silva e de Claudia Mariano da Silva. A pretendente: 
JAnAInA AnDRIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 28/11/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio de Lima Oliveira e de Simone Alibert Pereira.

O pretendente: AnDRE CORDEIRO DOS AnJOS, profissão: analista de operação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 30/10/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Raimundo dos Anjos e de Eva 
Cordeiro dos Anjos. A pretendente: JuLIAnA BITEnCOuRT DE FREITAS CERQuEIRA, 
profissão: assessora de investimentos, estado civil: solteira, naturalidade: em Feira de 
Santana, BA, data-nascimento: 11/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Gomes de Cerqueira Filho e de Giselia Bitencourt de Freitas.

O pretendente: RAIAn LOBATO SAnTOS, profissão: eletromecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 16/05/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria Pinheiro dos Santos e de 
Renilda Lobato da Silva. A pretendente: AnDREzA CAROLAInE SAnTOS DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Pesqueira, PE, data-nascimen-
to: 07/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adailton 
Felismino da Silva e de Geilma dos Santos.

O pretendente: JOãO DE SOuSA SAnTOS, profissão: forneiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: em Curralinhos, PI, data-nascimento: 07/11/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanda Maria de Deus de Sousa Santos. A pretendente: 
AMAnDA CIRILO DE ARAúJO, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 07/07/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cirilo de Araújo Filho e de Nadir Ribeiro Aguiar.

O pretendente: GIVALDO PEREIRA DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 15/02/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Valdice Dias Santana. A pre-
tendente: EunICE APARECIDA PEREIRA BRunO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 02/05/1960, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pereira Bruno e de Therezinha de Jesus Pereira.

O pretendente: DOuGLAS DOnIzETI DE SOuzA, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/05/1966, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leodacio de Souza e de 
Maria Aparecida de Souza. A pretendente: LuCIAnA MARIA MARTInS FERREIRA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimen-
to: 05/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Zito 
Ferreira e de Lourdes Aparecida Martins Ferreira.

O pretendente: EzAú ALAn SILVA nASCIMEnTO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 28/02/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Lopes do Nascimento 
e de Lourdes Maria da Silva Nascimento. A pretendente: InGRID CAROLInE MELO, 
profissão: consultora de marketing, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 09/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Albérico da Silva Melo e de Albertina dos Santos Melo.

O pretendente: CLAyTOn nunES DE SOuzA, profissão: engenheiro de segurança do 
trabalho, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 
19/03/1973, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Nunes de Souza e de Ivani Ferreira de Souza. A pretendente: IVAnETE DAS DORES 
SILVA, profissão: auxiliar de odontologia, estado civil: solteira, naturalidade: no Distrito 
de Indaiabira, Município de Rio Pardo de Minas, MG, data-nascimento: 17/03/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves da Silva e de 
Ana Meireles dos Santos Silva.

O pretendente: FLÁVIO FERnAnDES, de nacionalidade brasileira, servidor público 
federal, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1983), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de João Fernandes e de Aparecida Chalita Fernandes. 
A pretendente: MIRELLA LORETO LuMACK DO MOnTE, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida em Recife, PE, no dia (16/06/1984), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Frederico Lumack do Monte e de Rosane Mary Madeira Loreto.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: DEMETRIuS LuIS GOnzALES VOLPA, profissão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 27/08/1981, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Dino Aurélio Antonio 
Volpa e de Maria Sanmartin Gonzalez Volpa. A pretendente: JuLIAnA DuARTE BIAn-
CARDI DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 26/01/1983, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Biancardi dos Santos e de 
Maria das Neves Duarte Biancardi dos Santos.

O pretendente: ADILSOn CATALDI JunIOR, profissão: analista de T.I., estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 08/01/1990, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Adilson Cataldi e de 
Roseli Domingues Cataldi. A pretendente: CAMILA DOS SAnTOS BEnISTI, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nas-
cimento: 29/07/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Alexandre Benisti e de Rosana dos Santos Bergamasso Benisti.

O pretendente: ThIAGO DInIz DOS SAnTOS, profissão: fisioterapeuta, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/05/1991, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Elson dos Santos e de 
Maria de Fatima Diniz Cordeiro. A pretendente: CAMILA CAnuTO DA SILVA, profissão: 
técnica de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, 
data-nascimento: 28/10/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Canuto da Silva e de Marisa de Fatima Canuto da Silva.

O pretendente: WESLEy BuSCARILLI DE MORAES, profissão: joalheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pinheiros, SP, data-nascimento: 05/03/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Paulo de Moraes e de Vanilda Buscarilli 
de Moraes. A pretendente: CIBELE ROChA CECCOnI, profissão: dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 04/04/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Cecconi Filho e de Elizabeth 
da Rocha Cecconi.

O pretendente: LuIS ALBERTO RODRIGuES JúnIOR, profissão: auditor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 03/01/1996, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luis Alberto Rodrigues e 
de Rosângela Leal dos Santos Rodrigues. A pretendente: MAyARA RAyLInE MARQuES 
JOAQuIM, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em Japaratuba, SE, 
data-nascimento: 29/11/1999, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Marcos de Jesus Joaquim e de Roseane Marques Joaquim.

O pretendente: CLERITOn ACCIOLy BATISTA ISEnTO, profissão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Paulista, PE, data-nascimento: 31/05/1981, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João José Batista e de Rosilda 
Accioly Batista. A pretendente: ROSEAnE LIMA DA SILVA, profissão: operadora de má-
quina, estado civil: solteira, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 18/05/1985, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Rildo Damasceno 
da Silva e de Amara Nogueira Lima.

O pretendente: GABRIEL ARBuLu MARCOnDES, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 09/06/1991, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Warney Said Mar-
condes e de Regina Celi Arbulu Marcondes. A pretendente: FABIAnA CLARO, profissão: 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, 
SP, data-nascimento: 12/07/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Edson Claro e de Miriam Alves de Oliveira.

O pretendente: uBIRATAn DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 06/07/1988, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vitor Jose de Oliveira e de Vera 
Lucia Lima. A pretendente: SAMÊLA MARIA DE SAnTAnA, profissão: auxiliar de cartó-
rio, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
06/01/2001, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Valdir 
de Santana e de Helena Maria da Silva de Santana.

O pretendente: EDuARDO DE AnDRADE MARTãO, profissão: supervisor de T.I., estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 18/10/1977, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Dorival Martão e de Marina 
de Andrade Martão. A pretendente: IRIS DO nASCIMEnTO, profissão: secretária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 12/11/1978, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Ferreira do Nascimento 
e de Elizabeth Maria Ferreira do Nascimento.

O pretendente: VIníCIuS CAVIChIOLI ALVES, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 22/08/1989, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Helio Alves Júnior e de Solange 
Cavichioli Alves. A pretendente: CARInE CRuz nOnATO DE LIMA, profissão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/08/1990, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Nonato de 
Lima e de Maria da Conceição Santana da Cruz Lima.

O pretendente: ThIAGO DOS SAnTOS COCCO, profissão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
06/11/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alcimar 
Barros Cocco e de Catia dos Santos Cocco. A pretendente: hARynnE MARA VIAnA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Quixada, CE, 
data-nascimento: 03/04/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Reijane Mara Viana Lopes.

O pretendente: nEILSOn JOSE VILELA DE CARVALhO FILhO, profissão: desen-
volvedor, estado civil: divorciado, naturalidade: em Maceió, Distrito de Bebedouro, AL, 
data-nascimento: 24/10/1986, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, 
SP, filho de Neilson Jose Vilela de Carvalho e de Angela Maria Calheiros de Carvalho. A 
pretendente: BRunA DuIMOuLIn GOMES DA SILVA, profissão: arquiteta, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 26/12/1986, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Nildo Gomes da 
Silva e de Sonia Mara Duimoulin Gomes da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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