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Com mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês, o Instagram é uma 
das quatro redes sociais mais populares do mundo. No entanto, esses 
números também atraem cibercriminosos, que veem essa quantidade 
de usuários como potenciais alvos de ataque. A ESET, empresa líder em 
detecção proativa de ameaças, descreve alguns dos modelos de golpes 
mais comuns que podem ser encontrados nesta rede social.  

Golpes no instagram: conheça os mais comuns e 
saiba como evitá-los

No Brasil, existem basicamente três regimes tributários: o Simples 
Nacional, destinado exclusivamente às microempresas e aos microem-
preendedores (que faturam até 4,8 milhões por ano e se encaixam em 
condições legais específicas); o Lucro Real e o Lucro Presumido. Para 
as empresas que não se enquadram na tributação na forma do Simples 
Nacional, a escolha do regime de tributação deve ser feita com cautela. 
Ambos os regimes impactam no recolhimento dos seguintes tributos: 
Imposto de Renda – IR, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
e também na tributação do PIS (Programa de Integração Social) e CO-
FINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social).  

entenda a diferença entre lucro real e lucro 
presumido

Como mudar, melhorar e agilizar os processos da organização de 
uma maneira evolutiva, mitigando a resistência das pessoas e os 
possíveis problemas causados por essas mudanças? Possivelmente o 
método Kanban tem a resposta. É um método para definir, gerenciar 
e melhorar serviços que entregam algum tipo de trabalho seja ele, 
software ou não. Ele torna visível o trabalho solicitado pelo cliente, 
a capacidade de entrega da equipe e o fluxo de trabalho necessário 
para realizar as entregas.  

Kanban: agilidade e evolução no desenvolvimento de 
software

gangliu10_CANVA

negócios em pauta

valorização da diversidade e inclusão
Mais uma vez a Mercedes-Benz é uma das empresas mais premiadas 

por suas iniciativas voltadas à promoção e valorização da diversidade e 
inclusão em suas fábricas no Brasil. A Companhia acaba de conquistar 
três troféus no Prêmio AB Diversidade 2021, sendo uma das 17 empresas 
reconhecidas entre as 84 companhias do setor automotivo que concor-
reram à premiação. O anúncio foi feito no último dia 21, no Fórum de 
Diversidade, organizado pelo grupo editorial Automotive Business, em 
parceria com a MHD Consultoria. Foram reconhecidas várias empresas 
dentro da mesma categoria. A Mercedes-Benz foi uma das premiadas 
em três delas: Gênero, com o troféu Melhor Conjunto de Indicadores 
na Liderança; Pessoa com Deficiência e; na categoria Geração Talentos 
Maduros, com o troféu Maiores Empregadores.    Leia a coluna 
completa na página 3
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red hat® forum latin america 2021  
acontece em outubro

@A Red Hat Inc., líder global no fornecimento de soluções open source, 
está com as inscrições abertas para o Red Hat® Forum Latin America 

2021, principal evento sobre soluções open source da região, que acontece 
virtualmente em 5 de outubro. Neste ano, além dos conteúdos de atualização 
tecnológica e de negócios, o centro do palco será ocupado pelo lançamento 
do filme “Cloud Hunters. Mitos e verdades da nuvem híbrida”. O curta, criado 
pela Red Hat nas versões espanhol e português, ressalta todas as virtudes 
em torno da computação em nuvem. A história começa quando um grupo 
de especialistas é desafiado a inovar de maneira ágil, para manter suas 
operações frente a um contexto de alta demanda em seus canais digitais. 
A solução para o problema parece clara, mas para tomar a decisão final, 
deverão derrubar mitos sobre a segurança, a escalabilidade e a flexibilidade 
da nuvem híbrida. O elenco da produção é composto por executivos da Red 
Hat e um convidado especial: Adam Savage, coapresentador e produtor 
executivo do programa Mythbusters. Para participar dos dois eventos, a 
inscrição pode ser feita gratuitamente pelo site: https://www.redhat.com/
pt-br/forums/latam.    leia a coluna completa na página 2
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"só se pode gerenciar aquilo 
que se mede". essa máxima da 
administração empresarial, no 
processo de transformação digital, 
é observada sob o seguinte viés: 
sem informação digitalizada não há 
transformação e inovação. 

a digitalização dos dados corporativos 
remonta à década de 70, na qual o setor 

bancário contratou digitalizadores para inserir 
manualmente nos sistemas computacionais os 
dados de transações locais. 

Como esse processo ocorreu sem considerar 
qualquer estruturação futura à integração 
corporativa global, ao longo do tempo gerou-se 
uma grande complexidade de armazenamento, 
na busca e no compartilhamento desta infor-
mação, intra e extra corporação. No mundo 
físico já existiam sistemas para organizar essas 
informações, como arquivos e bibliotecas, e 
avançamos na mesma direção no universo 
digital. Um importante passo nessa jornada foi 
o processo de estruturação dos dados digitais 
nos chamados "schemas". 

Tratam-se de estruturas predefinidas com 
a tipificação e a localidade específica de cada 
dado, que permitiu a diversos sistemas o com-
partilhamento, a busca e o armazenamento das 
mesmas informações. Pense em um e-mail, que 
detém estruturas predefinidas, como o assunto, 
o horário, a data do envio e o remetente por 
exemplo, compondo um padrão de envio, ou 
seja, um "schema" que permite receber e enviar 
mensagem de diversos sistemas de e-mails, 
como o Outlook, Gmail e Yahoo. 

Analisando este mesmo e-mail, temos outro 
atributo, o "corpo do e-mail", isto é, a informação 
mais importante que ele contém, a mensagem 
de fato que está sendo transmitida, porém essa 
informação não está estruturada digitalmente, 
não possui um "schema", logo, não pode ser in-
terpretada pela máquina, somente por humanos. 
Nós, humanos, reconhecemos em questão de 
segundos a urgência de um e-mail de acordo com 
sua escrita e entonação dentro da mensagem. 

É nesse caminho que chegamos à Inteligência 
Artificial (IA) como habilitadora da digitalização, 

Como acelerar a transformação digital 
por meio da Inteligência Artificial?
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ou seja, aplicada numa ação de classificação de 
informações não estruturadas, como textos, 
vídeos, imagens e sons, e, posteriormente, na 
realização de predições e otimizações sobre 
essas informações digitais contextualizadas e 
padrões de sinais. 

A IA aprende essa classificação de dados não 
estruturados por meio de exemplos categori-
zados por humanos ou detectando padrões 
inerentes aos dados sem auxílio humano 
(aprendizado não supervisionado), como, por 
exemplo, a descoberta de tópicos latentes 
dentro de um texto do corpo do e-mail para 
classificar essa mensagem sob seus tópicos 
principais. 

Para a Transformação Digital, a primeira 
grande importância da IA é exatamente criar 
uma série de interpretadores inteligentes que 
permitam receber sinais e contextualizá-los à 
operação. Hoje, existe uma quantidade imensa 
de dados não estruturados que percorrem as 
empresas por e-mail, WhatsApp, SMS, imagens, 
banners, vídeos e áudios, em volumes cada vez 
maiores, que simplesmente não são analisados 
e contextualizados, pois a escala de sua coleta 
e processamento humano é inviável. 

Uma área promissora da IA que vem despon-
tando como grande habilitadora da digitalização 
contextualizada é a Computação Visual, que se 
utiliza de imagens para processar e classificar 

dados não estruturados, bem como as Assis-
tentes Virtuais, que interpretam sinais da fala 
humana e traduzem em comandos digitais 
operacionais. A segunda grande vantagem para 
a Transformação Digital é o processamento 
dessa IA em grande escala. 

Devido aos constantes avanços e barateamen-
to dos custos de processamento computacio-
nais, principalmente alavancados pelas nuvens 
públicas, já é uma realidade de mercado a IA 
processando informações não estruturadas 
e sensíveis às corporações, substituindo ou 
diminuindo o capital humano aplicado em 
processos repetitivos e sem valor agregado, 
como receber, analisar, extrair, classificar e 
imputar determinadas informações em sistemas 
computacionais, a fim de liberá-los para ativi-
dades mais estratégicas e criativas, dedicando 
a IA como auxiliar à inteligência humana e não 
concorrente. 

Esse processo de digitalização, classificação, 
agregação, contextualização e previsão das 
informações ajuda a criar a simbiose homem-
-máquina necessária ao processo Data Driven, 
e, consequentemente, a realização eficiente da 
Transformação Digital. 

(Fonte: Thiago Mascarenhas (*)É head de Data 
e Arquitetura da Engineering, companhia e 

consultoria global de Tecnologia da Informação 
especializada em Transformação Digital  

(www.engdb.com.br). 

Criaturas soCiais

desemprego cai  
para 13,7%

O desemprego recuou para 13,7% 
em junho, último mês do trimestre 
móvel iniciado em abril. O percentual 
foi atingido depois de ficar em 15,1% 
em março. Já a taxa de desocupação 
dessazonalizada, que exclui os efeitos 
das variações sazonais do conjunto de 
dados temporais de junho (13,8%), é 
a menor apurada desde maio de 2020. 
Os números estão no estudo divulgado 
ontem (27), no Rio de Janeiro, pelo 
Ipea (ABr)

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-os-humanos-deveriam-operar-no-trabalho-hibrido-seis-pilares-fundamentais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-reino-da-mentira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/entenda-a-diferenca-entre-lucro-real-e-lucro-presumido/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/golpes-no-instagram-conheca-os-mais-comuns-e-saiba-como-evita-los/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/kanban-agilidade-e-evolucao-no-desenvolvimento-de-software/
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O reino da  
mentira 

Há 44 anos, o jurista 
Goffredo da Silva 
Telles Jr., falecido em 
2009, dando vazão 
ao sentimento da 
sociedade brasileira, 
foi convidado para 
ler a Carta aos 
Brasileiros69. 

O país abria as portas 
da redemocratiza-
ção. Hoje, o Brasil 

vive sob o Estado de Direito, 
mas vegeta sob o Estado da 
ética e da moral, com um 
mandatário-mor que nega a 
ciência, é responsável pela 
pior gestão da pandemia da 
Covid-19 do planeta, e faz 
um vergonhoso discurso na 
abertura da ONU, privilégio 
que, historicamente, cabe 
ao Brasil desde 1947.

Em quatro décadas, o 
país eliminou o chumbo que 
cobria os muros de suas ins-
tituições sociais e políticas, 
resgatou o ideário libertário 
que inspira as democracias, 
instalou as bases de um 
moderno sistema produtivo 
e, apesar de esforços de 
idealistas que lutam para 
pôr um pouco de ordem na 
casa, não alcançou o estágio 
de Nação próspera, justa e 
solidária. O país faz vergo-
nha ao mundo. 

O baú do retrocesso con-
tinua lotado. Temos uma 
estrutura política caótica, 
incapaz de promover as 
reformas fundamentais para 
acender a chama ética, e 
um governo que prometeu 
acabar com a corrupção, 
amarrado às mais intricadas 
cordas da velha política, 
usando a extraordinária 
força de verbas e cargos 
para cooptar legisladores 
e partidos, principalmente 
do Centrão, transformando-
-se, ele próprio em muralha 
que barra os caminhos da 
mudança.

Não por acaso, anos de-
pois o professor Goffredo 
confessava ter vontade de 
ler uma segunda carta, desta 
feita para conclamar pela 
reforma política e por uma 
democracia participativa, 
em que os cidadãos votem 
em ideários, não em fula-
nos, beltranos e sicranos. O 
velho mestre das Arcadas, 
que formou uma geração de 
advogados, tentava resistir 
à Lei de Gresham, pela qual 
o dinheiro falso expulsa a 
moeda boa – princípio que, 
na política, aponta a vitória 

da mediocridade sobre a 
virtude.

No Brasil, especialmente, 
os freios do atraso impedem 
os avanços. Vivemos com a 
sensação de que há imensa 
distância entre as locomoti-
vas econômica e política, a 
primeira abrindo fronteiras, 
a segunda fechando portei-
ras. Olhe-se para os poderes 
Executivo e Legislativo. Pa-
recem carcaças do passado, 
fincadas sobre as estacas do 
patrimonialismo, da compe-
titividade e do fisiologismo. 
Em seus corredores, o po-
der da barganha suplanta o 
poder das ideias.

Em setembro de 1993, 
na segunda Carta aos Bra-
sileiros, o mestre Goffredo 
escolheria como núcleo a 
reforma política, eixo da 
democracia participativa 
com que sonha. Mas falta 
disposição aos congressis-
tas para fazê-la. Em 2002, 
Lula da Silva também leu 
sua Carta aos Brasileiros, 
onde pregava uma nova prá-
tica política e a instalação 
de uma base moral. Nada 
disso foi cumprido. O país 
continuou a ser um deserto 
de ideias.

Sem uma base eleitoral 
forte, os entes partidários 
caíram na indigência, po-
luindo o ambiente de mias-
mas. Até hoje, os eleitores 
esperam que as grandes 
questões nacionais recebam 
diagnósticos apropriados e 
propostas de solução para 
nosso pedaço de chão. In-
felizmente, o voto continua 
a ser dado a oportunistas, 
operadores de promessas, 
poucos com ideários claros 
e correspondentes aos an-
seios sociais.

A utopia nacional resvala 
pelo terreno da desilusão. 
Nesses tempos da CPI da 
Covid, o Reino da Mentira, 
descrito pelo senador Rui 
Barbosa, nos idos de 1919, 
volta à ordem do dia: 

“Mentira por tudo, em 
tudo e por tudo. Mentira na 
terra, no ar, até no céu. Nos 
inquéritos. Nas promessas. 
Nos projetos. Nas reformas. 
Nos progressos. Nas convic-
ções. Nas transmutações. 
Nas soluções. Nos homens, 
nos atos, nas coisas. No 
rosto, na voz, na postura, no 
gesto, na palavra, na escrita. 
Nas responsabilidades. Nos 
desmentidos”.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)
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McAfee® Total Protection (https://www.mcafee.com/pt-br/antivirus/
mcafee-total-protection.html).

Empresas do mercado financeiro oferecem 
quase 200 vagas em diferentes áreas 

@Na contramão do que vem ocorrendo em outros setores da eco-
nomia, onde a taxa de desemprego registra números elevados, 

o mercado financeiro vai de vento em popa e tem centenas de vagas 
abertas em diversas áreas. Na Órama Investimentos, por exemplo, são 
cerca de 50 vagas abertas. Os cargos disponíveis incluemAnalista de 
BackOffice de Renda Fixa, Analista de Custódia Pleno, Banker Junior, 
Pleno e Sênior, Coordenador(a) Comercial B2C, Engenheiro de Dados, 
Product Owner, entre outros. Os benefícios são: vale transporte, seguro 
de vida, plano de saúde, auxílio creche, vale alimentação e vale refei-
ção, auxílio home office e Participação de Lucros e Rendimentos. As 
oportunidades são para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
e outras são possíveis trabalhar remotamente. Os interessados podem 
se inscrever pelo site Gupy neste link (https://orama.gupy.io/).

Pesquisa Paessler revela o nível de 
sustentabilidade da TI em 2021

@A Paessler, empresa especializada em monitoração de redes, 
anuncia as descobertas da pesquisa “Evolução da Cultura de TI” 

realizada no primeiro semestre de 2021, a partir de entrevistas com 
1548 gestores de TI de empresas dos EUA, Alemanha, Reino Unido, 
Canadá, França, Austrália, Brasil e México. Essa amostra incluía orga-
nizações de todos os tamanhos – os maiores grupos reúnem empresas 
com até 300 colaboradores (473 organizações) e com mais de 1000 
colaboradores (364 empresas).  São organizações dos setores de go-
verno, saúde, educação, finanças e serviços de tecnologia. Esse é um 
levantamento realizado anualmente pela própria Paessler.  Uma das 
principais novidades do estudo desse ano é a crescente importância 
dada à sustentabilidade das operações de TI. 39,49% dos entrevistados 
disseram que esse ponto é muito importante; outros 41,92% desse 
universo afirmaram que a busca da sustentabilidade é bastante im-
portante.  Curiosamente, porém, nem todos os entrevistados já estão 
engajados em programas de sustentabilidade na TI – o número total 
é de 37,13%. Quando se estuda esse ponto por vertical, no entanto, o 
quadro muda: 45% dos entrevistados do setor de finanças, por exemplo, 
já estão implementando novos processos e tecnologias para otimizar o 
uso de recursos tecnológicos (https://www.paessler.com/br).

Serviço digital de vendas focado em 
investidores

@A Housi – primeira plataforma de moradia flexível 100% digital 
do mundo – está lançando um novo serviço: o Housi Vendas. A 

proposta consiste na formação de uma área especializada em vendas 
digitais para vender as unidades das incorporadoras parceiras da Housi 
aos investidores. Para isso, a startup vai captar investidores interessados 
em imóveis com rentabilidade acima do mercado, mas sem trabalho e 
perda de tempo na gestão do ativo ou no processo de compra. A equipe 
da “Housi Vendas” conta com análise digital personalizada para poten-
cializar rentabilidade de investidores, que poderão comprar um imóvel 
residencial focado em renda, com gestão profissional e rentabilidade, 
que atinge 50% a mais do que os modelos tradicionais e ainda conta 
com a liquidez da revenda especializada (https://housi.com/).

Primeiro aplicativo de mobilidade para pessoas do 
Brasil se aproxima dos 5 milhões de downloads

@Com as metrópoles brasileiras cada dia mais populosas, o trans-
porte público aparece como a solução mais inteligente para a 

mobilidade das pessoas. Diante desse cenário, uma cidade mais humana, 
sustentável e focada no bem-estar das pessoas virou prioridade do 
setor, que tem investido cada vez mais em alternativas para facilitar 
os deslocamentos nos centros urbanos. É com esse objetivo que o 
Quicko, primeiro aplicativo de mobilidade para pessoas do Brasil, segue 
a sua sólida expansão no país. A empresa que este mês comemora 3 
anos de atuação em território nacional viu o seu número de usuários 
crescer 12 vezes desde o ano passado e já está próxima dos 5 milhões 
de downloads (https://web.quicko.com.br/).

McAfee Total Protection 

@A McAfee anunciou o lançamento de seu serviço de proteção 
online, que oferece experiência personalizada e unificada com 

foco em identidade e privacidade - as áreas de proteção que mais 
importam para as pessoas. A nova abordagem da McAfee para prote-
ção online torna mais fácil para as pessoas se protegerem de forma 
simples e inteligente. O que é novo? Com ênfase no fornecimento 
de identidade e privacidade para todos, o novo serviço McAfee está 
repleto de melhorias, incluindo o McAfee Identity Protection Service 
fornecido por meio do novo McAfee Protection Center (Centro de 
Proteção McAfee) baseado na web para mais de 28 milhões de clientes 

ricardosouza@netjen.com.br

Pinterest: entenda como 
utilizar o novo queridinho das 
redes a favor do seu negócio

O Pinterest é uma rede social visual que visa auxiliar os usuários a encontrar ideias e referências para diversos 
âmbitos, tornando-se um grande catálogo de inspirações.

Isis Vasques (*)

Para as marcas, ela vai muito além 
e ajuda até mesmo a aumentar 
o engajamento e as conversões 

do negócio quando incluídas em suas 
estratégias de marketing e comunica-
ção. Ou seja, essa rede social traz uma 
oportunidade única para as empresas se 
aproximar do público e até influenciar 
as decisões de compra. 

Segundo estatísticas da plataforma, 
84% dos usuários usam o Pinterest 
quando estão decidindo o que com-
prar; 98% costumam experimentar 
algo que encontraram na rede social 
e 77% descobriram novas marcas ou 
produtos na plataforma. Além disso, a 
visão de que o Pinterest é apenas dire-
cionado ao público feminino também 
já ficou para trás. As mulheres ainda 
são maioria, cerca de 70%, mas entre 
os novos usuários 40% deles são do 
sexo masculino.

Pensando nos perfis B2B, o Pinterest 
pode ser usado por qualquer categoria 
de empresa, principalmente aquelas 
que desejam ter uma forte presença 
digital. Para se destacar existem alguns 
pontos que valem considerar. Ao publi-
car os conteúdos, deve-se investir no 
formato vertical, pois, além de ocupar 
mais espaço da tela, é o que gera maior 
engajamento. Incluir texto nas artes 
também é interessante, pois ao destacar 
a foto com textos, a marca não depende-

cem depois de 24h e ficam salvos no 
perfil, podendo também serem salvos 
pelos usuários.

Recentemente, no Brasil, foi liberada 
a opção de criação de anúncios. Por 
isso, o potencial de aproveitamento 
para marcas na plataforma é extrema-
mente grande. São quatro as principais 
possibilidades de destaques: padrão, 
onde a marca pode investir em imagens 
simples verticais ou quadradas; vídeos, 
ótimos para conteúdos de faça você 
mesmo; pin em carrossel, para incluir 
diferentes imagens em um único anún-
cio; e as coleções, formato híbrido que 
combina imagens e vídeos. 

Sem dúvida, o Pinterest é um meio 
em que as marcas devem começar a 
investir. Ela já trouxe e continuará ge-
rando retornos altamente satisfatórios 
para diversas empresas. Antes de fazer 
isso, os gestores de marketing devem 
apenas se atentar ao mapeamento 
para entender onde o público-alvo se 
encontra, estudar as particularidades 
da rede social, estabelecer previamente 
os objetivos com a utilização da ferra-
menta, fazer um bom planejamento e, 
de preferência, contar com uma equipe 
capacitada para auxiliá-los no processo.

(*) É Diretora Executiva da Agência Ecco, agência 
de publicidade com foco em conversão de 

vendas. É publicitária e comunicadora. Ama criar 
e gerar resultados, além de ter como meta diária a 

identificação de novas oportunidades de negócios.
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rá da vontade do usuário para que leiam 
a legenda e, com isso, as oportunidades 
de viralização aumentam.

Falando nas legendas, a plataforma 
permite incluí-las igual às outras redes 
sociais. Nesse caso, técnicas de SEO 
são bem-vindas. As palavras-chave são 
essenciais na busca e as mais comuns 
são aquelas relacionadas ao segmento, 
produto, serviço desejado, localização, 
sexo e idade. Então, quanto mais es-
pecífico, melhor. Os links também são 
sempre uma boa opção. No aplicativo 
é possível vincular a publicação a um 
site, tornando mais fácil para os usu-
ários encontrarem o produto, serviço 
ou marca rapidamente e sem muitas 
dificuldades. Por se tratar de uma rede 
social totalmente visual, as imagens ilus-
trativas devem ser exploradas, fazendo 
com que a curiosidade e o desejo sejam 
despertados. 

Como todo novo recurso sempre é 
muito valorizado, investir neles é essen-
cial. Com a conta business, é possível 
acessar as ferramentas de mensuração. 
Já o Pinterest Ads permite encontrar 
soluções para as metas de reconhe-
cimento, consideração, conversões e 
vendas off-line do produto ou serviço 
em questão. E, no Idea Pin - similar 
aos stories do Instagram -, podem ser 
criados vídeos curtos, mas com um 
grande diferencial: eles não desapare-

Rubens Leite

Isis Vasques

Programa social da TOPMIND comemora cinco 
anos levando inspiração e oportunidades  

para profissionais em busca de recolocação
Conectar profissionais 

às oportunidades de tra-
balho e ao conhecimento. 
Há cinco anos, este tem 
sido o principal objetivo do 
TOP+PRÓXIMO, progra-
ma social promovido pela 
TOPMIND, uma das princi-
pais empresas de prestação 
de serviços de TI no Brasil, 
que busca apoiar profissio-
nais em busca de recolocação 
no mercado por meio da ofer-
ta de informação, inspiração 
e contato com as principais 
marcas do cenário nacional.  

Para comemorar a marca, 
o programa preparou uma 
temporada especial, com 

destaque para o sorteio de 
bolsas de estudos e sessões 
especiais, promovidas com 
apoio de grandes executivos, 
como Bianca Juliana, sócia 
da XP Inc; Ricardo Ribeiro, 
diretor da Moisaic Fertilizan-
tes; Angélica Consiglio, CEO 
da Planin Comunicação; 
Djalma Carvalho, CIO da 
Schneider Eletric; e Aline 
Przybelak, Coordenado-
ra da Digital House. Com 
eventos programados até 
dezembro, os interessados 
em participar das próximas 
edições podem se inscrever 
no site: www.topmind.com.
br/projeto-social.
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mais renomados do mundo ao longo dos anos. Fundada por Jean Carles, 
perfumista francês que também é creditado por projetar o primeiro método 
de treinamento olfativo, a Escola de Perfumaria de Givaudan conquistou 
uma marca significativa na indústria de fragrâncias, passando seu legado 
e experiência para gerações de jovens perfumistas.  Para celebrar essa 
ocasião especial, a Givaudan prestou uma homenagem a Jean Carles, ao 
dedicar uma rosa em sua homenagem no Jardin des Senteurs, localizado 
em Argenteuil, na França, que é onde está sediada a Escola de Perfumaria 
de Givaudan atualmente. Outras informações: (www.givaudan.com).

E - Referência no Varejo 
A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, inaugura 
sua 210ª unidade em São Paulo, localizada no Shopping ABC. Somando 435 
unidades no Brasil, a varejista chega a 23 lojas inauguradas somente em 2021, 
intensificando a capilaridade de produtos e serviços por todo o país.  A nova 
âncora do empreendimento conta com o conhecido portfólio de produtos que 
vão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, 
mesa e banho, além de eletroportáteis, telefonia e informática. Também traz 
as novas categorias de produto da marca com itens de lar e vestuário para 
bebês, linha pet, bijuterias e brinquedos. Disponibiliza o sistema “Clique e 
Retire”, no qual os clientes compram pelo site ou aplicativo da marca e retiram 
na própria loja. Além disso, o cliente também tem à disposição a compra por 
WhatsApp, também com retirada na loja, em apenas 2 horas. 

F - Tempo e Clima
O portal (www.climaaovivo.com.br) abriga ferramentas de monitoramento 
de tempo e clima. Constitui solução criativa e eficaz para quem deseja ver, 
ao vivo, como está o tempo nas cidades de interesse do usuário. Trata-se 
de serviço gratuito e útil para quem planeja viajar para um desses destinos. 
E o portal entrega mais que previsão meteorológica. Fornece a tecnologia 
necessária para que resorts, hotéis de rede, independentes, pousadas e 
hostels criem um canal de comunicação em vídeo com milhões de usuários, 
captando hóspedes diretamente para seus sistemas de reservas. Neste ano, 
já, registrou 4 milhões de visualizações a partir de câmeras posicionadas 
em empreendimentos hoteleiros. E a representatividade dos hotéis que 
transmitem ao vivo praticamente triplicou no período.

G - Oktoberfest 2021 
A 4ª edição da São Paulo Oktoberfest, um dos maiores eventos culturais 
confirmados para 2021, acaba de abrir a venda de ingressos ao público. 

A - Veículos Eletrificados
De janeiro a julho foram vendidos no Brasil, segundo dados levantados 
pela Carcon Automotive, 17.554 veículos leves eletrificados contra 9.263 
no mesmo período em 2020. Esses dados mostram um crescimento nas 
vendas de 85% nesse segmento, enquanto as vendas totais de veículos 
leves tiveram um aumento total de 25%. A projeção para o final deste ano 
é de atingirmos 35.500 veículos eletrificados vendidos, ou um aumento 
de 88% sobre 2020. Ainda longe de muitos países que implementaram 
estratégias específicas para o incentivo da eletrificação veicular, notamos 
um aumento importante na tendencia. Na distribuição das vendas por 
montadora, há predominância da Toyota, graças ao grande sucesso de 
vendas de seus modelos híbridos. Saiba mais: (www.carcon.com.br).

B - Desafios de Marketing
O Simpress Lab, programa de inovação e aceleração digital da Simpress, 
empresa especializada no outsourcing de equipamentos de TI, está 
com inscrições abertas para dois desafios de marketing para startups. 
O primeiro busca uma solução que automatize o preenchimento de for-
mulários de dados cadastrais, e o segundo, é criar uma inteligência para 
otimização de anúncios digitais a partir de uma solução com machine 
learning integrada às principais plataformas de mídia, como Google, 
Facebook e Linkedin Ads. O objetivo é qualificar em massa os anúncios 
e agregar valor na geração de leads. As inscrições podem ser feitas até 
o dia 30 de outubro, no site: (www.simpress.com.br). 

C - Investimentos e Expansão
No ano em que completa 47 anos, a Lacticínios Tirol comemora o início de 
um novo marco na empresa, com a expansão fabril para outro estado e a 
ampliação da distribuição nacional e internacional. Somente na nova fábrica, 
inaugurada em Ipiranga (PR), foram mais de R$150 milhões de investimentos 
e uma capacidade de produção diária de 600 mil litros de leite UHT. Até então, 
as unidades fabris da Tirol estavam todas localizadas em Santa Catarina, na 
cidade de Treze Tílias, Chapecó e Pinhalzinho. A empresa também iniciou as 
operações de exportação direta para países da América do Sul. A Tirol gera 
1.800 empregos diretos e possui um dos mais completos portfólios do setor, 
com um mix de mais de 150 produtos. Saiba mais em: (www.tirol.com.br).

D - Escola de Perfumaria
A Givaudan acaba de celebrar o 75º aniversário de sua Escola de Perfumaria, 
uma instituição lendária, reconhecida por treinar alguns dos perfumistas 

O tradicional festival cultural, musical e gastronômico acontece de 25 
de novembro a 12 de dezembro (das quintas-feiras aos domingos) com 
muitas novidades, como o próprio local de sua realização, a inédita Vila 
Alemã, que já começou a ser construída na Av. Chucri Zaidan, 155, re-
gião com a maior concentração de imigrantes e descendentes alemães 
do estado de São Paulo, em frente à Ponte Estaiada, cartão postal da 
cidade, no coração do Brooklin. Os preços dos ingressos variam de R$ 
45,00 a R$ 180,00, tendo a opção de ingresso solidário, mediante a doa-
ção de 1 kg de alimentos, que serão destinados a entidades que cuidam 
de públicos carentes. Saiba mais: (www.saopaulooktoberfest.com.br).

H - Energias Renováveis
O The smarter E South America, que se realiza no Expo Center Norte, 
em São Paulo, entre os dias 18 e  20 de outubro, vai abordar os temas 
mais relevantes e as tendências do setor solar fotovoltaico e de energias 
renováveis no Brasil. Especialistas em energia solar fotovoltaica, armaze-
namento e gestão de energia estarão reunidos ao longo de três dias para 
discutir as tendências e o futuro desse mercado. Organizado pela Solar 
Promotion International GmbH, Pforzheim, pela Freiburg Management 
and Marketing International GmbH e coorganizado pela Aranda Eventos 
& Congressos, o The smarter E South America é composto pela Intersolar 
South America, mais importante feira e congresso para o setor solar da 
América do Sul. Para mais informações visite: (www.ThesmarterE.com.br).

I - Jovem-Adulto 
O Instituto Sicoob em parceria com a Eureca, consultoria que co-
necta jovens talentos com o mercado de trabalho, convida o público 
jovem-adulto para se inscrever no prêmio Líderes do Futuro, que vai 
reconhecer cinco jovens que, apesar das dificuldades apresentadas pela 
pandemia, estão escrevendo o seu futuro, buscando por conhecimento 
e independência financeira. Para participar, é necessário ter finalizado 
o curso Se Liga Finanças Online e se cadastrar no prêmio através do 
site (eureca.me). O curso Se Liga Finanças Online pode ser acessado 
pelo site online (seligafinancas.com.br). Dentro dos inscritos serão 
selecionadas cinco pessoas que receberão um Kindle e uma sessão de 
mentoria com lideranças do Sicoob. 

J - Movimento no Porto
A movimentação de contêineres no Porto de Santos no mês de agosto, 
408,0 mil TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), superou 
em 26,2% o resultado do mesmo período do ano passado, contribuindo 
para o desempenho no acumulado do ano de 3,2 milhões TEU, cresci-
mento de 20% sobre o mesmo período de 2020. O movimento geral de 
cargas no acumulado no ano atingiu 101,0 milhões de toneladas, aumento 
de 3,1% sobre o volume operado no mesmo período de 2020. Segundo 
o presidente da Santos Port Authority (SPA), Fernando Biral, o bom 
desempenho retrata o crescimento constante do Porto de Santos. “As 
cargas conteinerizadas e os granéis líquidos alcançaram as melhores 
marcas no mês”, destacou. 

A sombra da inflação 
e os erros da 

política monetária

Compreender o 
fenômeno da inflação 
é compreender a 
relação entre a moeda, 
a oferta e a demanda 
em uma economia

Em termos gerais, o 
dinheiro que existe na 
economia (lado mone-

tário) tem seu valor lastreado 
no que realmente existe (lado 
real), e a inflação é um desa-
juste neste equilíbrio: para uma 
dada quantidade de produtos 
(oferta), se há muito dinheiro 
nesta economia e a procura é 
maior (demanda), os preços 
são aumentados para equili-
brar oferta e demanda.

O Brasil conhece bem esse 
assunto. A década de 1980 
experimentou o fenômeno da 
hiperinflação em patamares 
espantosos: mais de 20 trilhões 
percentuais de inflação acu-
mulada em quinze anos. Uma 
hiperinflação que ultrapassou 
os limites teóricos das suas 
causas. Quando a inflação vem 
de um aumento inesperado na 
demanda, chamamos “inflação 
de demanda”, e quando ela vem 
de uma restrição ou aumento 
de preços no lado dos custos, 
chamamos de “inflação de 
oferta”. 

No Brasil, além dessas duas 
causas, já lidamos também 
com a “inflação inercial” ou 
“de expectativas” que vinha 
da expectativa da sociedade 
de que a inflação iria subir no 
próximo período, uma inflação, 
digamos, psicológica. Somente 
a partir de 1994, depois de 
diversos planos equivocados, 
o Plano Real conseguiu domi-
nar a inflação que, raramente 
ultrapassou dois dígitos depois 
disso.

Os tempos agora são outros, 
mas a memória do trauma 
permanece. Contabilizando 
os últimos doze meses, a in-
flação já bateu 9,68%. O real 
desvalorizado – a PTAX para 
10 de setembro era de R$ 
5,21 – gera alguns efeitos per-
niciosos e é um dos culpados 
por esse cenário. O preço das 
commodities, cotado em dólar, 
pressiona o preço interno de 
produtos como soja, açúcar, 
minério de ferro, carne e ou-
tros, e muitas commodities são 
utilizadas como importantes 
matérias-primas na produção 
de outros produtos. 

Por outro lado, a moeda 

desvalorizada também estimu-
la que esses produtos sejam 
canalizados para o mercado 
externo, já que o exportador 
receberá muito mais em reais, 
ocasionando redução da oferta 
e mais aumento de preços. 
Dentre esses preços, temos 
um potencialmente perigoso: 
o preço do petróleo. Essa com-
modity, quando não utilizada 
na produção, é utilizada na 
distribuição desses produtos, 
encarecendo o custo final. 

O Brasil já sente esse efeito 
diretamente nos preços dos 
combustíveis, que já subiram, 
em média, mais de 30% só em 
2021. Até mesmo motoristas de 
aplicativos estão desistindo de 
seus postos de trabalho porque 
os preços dos combustíveis 
têm tornado esse ofício inviá-
vel. Além do danoso efeito do 
câmbio, as perdas de safras 
causadas pelos desequilíbrios 
ambientais estão levando a 
mais aumentos nos preços dos 
alimentos.

Somadas a essas restrições, 
o Brasil ainda passa por uma 
grave crise hídrica que afetou o 
preço da energia elétrica, outro 
componente muito importante 
na esfera da produção e que 
contribui para o aumento dos 
preços finais. Esse aumento 
afeta diretamente o custo de 
vida, especialmente para os 
mais pobres que gastam uma 
fração muito maior da sua ren-
da em alimentação, transporte 
e habitação.

Portanto, estamos enfren-
tando uma inflação de oferta 
e não de demanda. Como 
mostram os dados mais atu-
alizados do IBGE, a taxa de 
desemprego está em 14,4% e 
o crescimento do PIB, negativo 
(-0,21% no segundo trimestre 
de 2021). Assim, a estratégia 
de alta das taxas de juros, 
praticada pelo Banco Central, 
tem contribuído apenas para 
o encarecimento da dívida e, 
ainda mais, uma restrição nos 
níveis de investimento extre-
mamente baixos. 

Mesmo que grande parte 
dessas adversidades sejam 
circunstanciais, o papel da 
política econômica deve ser 
mais assertivo: a inflação 
brasileira neste momento não 
é de demanda, é de oferta, e 
já temos evidências claras de 
que essa estratégia não está 
funcionando.

(*) - Doutor em Desenvolvimento, 
é professor de Economia na 

Universidade Positivo.

Walcir Soares Junior (*)

A estimativa está no Bo-
letim Focus de ontem 
(27), pesquisa divul-

gada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 4,12%. Para 
2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3%, respec-
tivamente. 

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC, que é de 3,75%, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior de 
5,25%. Em agosto, puxada 
pelos combustíveis, a infla-
ção subiu 0,87%, a maior 
inflação para o mês desde 

Em agosto a inflação subiu 0,87%, a maior para o mês desde o 
ano 2000, de acordo com o IBGE.

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST) de setem-
bro, divulgado ontem (27) 
pelo Ibre/FGV, ficou em nível 
de estabilidade, variando 0,1 
ponto, para 96,4 pontos. Este 
é o maior nível desde fevereiro 
de 2014, quando o indicador 
estava em 96,7 pontos. Em 
médias móveis trimestrais, é 
o quarto mês seguido de alta, 
com 1,3 ponto. De acordo com 
a coordenadora de Projetos da 
Construção do FGV Ibre, Ana 
Maria Castelo, a expectativa 
de melhora da demanda foi 
corrigida para baixo, pressio-
nada pela elevação das taxas 
de juros do crédito imobiliário.

“O segmento de Edificações 
Residenciais foi o que acusou 
a maior queda do indicador de 
demanda prevista. Ainda as-
sim, a confiança das empresas 
acomodou num patamar mais 
favorável desde 2014 por uma 
ligeira melhora da percepção 
sobre a situação corrente. Ou 
seja, a retomada da atividade 
ganha força na percepção 
empresarial, mas diminui o 
otimismo com a continuidade 
desse ciclo”.

Ana Maria explica que 
houve melhora no Índice de 
Situação Atual (ISA-CST), 

Subiu o número de 
paulistanos que se 
deslocam a pé

O  deslocamento diário a 
pé dos paulistanos neste ano 
aumentou em relação a 2020, 
segundo a pesquisa Viver em 
São Paulo - Mobilidade Urbana, 
da Rede Nossa São Paulo. O 
deslocamento a pé de forma 
frequente em todo ou parte do 
trajeto é atualmente um hábito 
para 57% das pessoas na cida-
de, enquanto no ano passado 
esse número era de 41%. Em 
2017, período anterior à pan-
demia, 45% dos paulistanos 
diziam se deslocar a pé. Já o 
uso de transporte coletivo caiu 
em 2021, na comparação com 
o período anterior à pandemia. 

A entidade relaciona o 
movimento ao medo da con-
taminação por Covid-19 e às 
dificuldades econômicas do 
período. O uso cotidiano dos 
transportes coletivos para 
deslocamentos na cidade pas-
sou de 32%, no ano passado 
– primeiro ano da pandemia 
–, para 36% neste ano. Em 
2017 esse percentual chegou 
a 52%; em 2018, foi de 51%; e 
46% em 2019. O uso do carro 
particular diariamente, em 
todo ou parte do trajeto, teve 
ligeiro aumento em relação ao 
ano passado, passando de 28% 
para 30%. Em 2017, o índice 
chegou a 36% (ABr).
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Mercado financeiro eleva 
projeção da inflação para 8,45%
A previsão do mercado financeiro para o IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu, novamente, 
de 8,35% para 8,45% neste ano. É a 25ª elevação consecutiva na projeção

de setembro desde 1994 
(1,42%). Para o mercado 
financeiro, a expectativa é 
que a Selic encerre 2021 
em 8,25% ao ano, mesma 
projeção da semana passada. 

Para o fim de 2022, a 
estimativa é que a taxa 
básica suba para 8,50% ao 
ano. E para 2023 e 2024, a 
previsão é 6,75% e 6,50% 
ao ano, respectivamente. 
As instituições financeiras 
mantiveram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano em 5,04%. 
Para 2022, a expectativa 
para o PIB é de crescimento 
de 1,57%. 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$ 5,24 (ABr).

o ano 2000, de acordo com 
o IBGE. 

Com isso, o indicador acu-
mula altas de 5,67% no ano 
e de 9,68% nos últimos 12 
meses, o maior acumulado 
desde fevereiro de 2016, 

quando o índice alcançou 
10,36%. Para o mês de 
setembro, o IPCA-15, que 
mede a prévia da inflação 
oficial, registrou índice de 
1,14% no mês, a maior taxa 
do IPCA-15 para um mês 

Confiança da construção fica estável 
com melhor nível desde 2014

que subiu 0,8 ponto, para 92,7 
pontos, alcançando o maior 
nível desde agosto de 2014, 
quando o índice estava em 93 
pontos. A alta foi influenciada 
pelo aumento da satisfação 
em relação à situação atual 
dos negócios, que refletiu 
na alta de 1,8 ponto no indi-
cador, para 92,2 pontos. Já 
o indicador de carteira de 
contratos caiu 0,2 ponto, para 
93,3 pontos.

Por outro lado, foi registra-
da queda nas expectativas em 
relação aos próximos meses, 
com o Índice de Expectativas 
recuando 0,7 ponto, para 
100,2 pontos, nível consi-
derado neutro. A queda foi 
influenciada pela piora de 
demanda prevista, que caiu 

1,6 ponto, para 101,2 pon-
tos. Já o indicador tendência 
dos negócios ficou relativa-
mente estável, subindo 0,3 
ponto, para 99,2 pontos.

Ana Castelo destaca que 
a evolução recente das 
atividades das empresas de 
Edificações Residenciais 
alcançou o melhor resultado 
desde setembro de 2013. “O 
indicador começa a refletir 
de forma mais significativa o 
ciclo de negócios do merca-
do imobiliário, que desde o 
ano passado vem acusando 
bons resultados. Crédito 
em expansão e baixas taxas 
de juros contribuíram para 
impulsionar as vendas que 
agora se traduzem em obras 
e emprego” (ABr).

 A expectativa de melhora da demanda foi corrigida para 
baixo, pressionada pela elevação das taxas de juros.



Seguro D&O: como 
proteger a empresa e o 

patrimônio pessoal? 

A Sucessão 
Empresarial é 
um tema pouco 
discutido no ambiente 
corporativo e de 
seguros relacionados, 
mas que é importante 
para o futuro de 
qualquer negócio

O procedimento de 
passagem de poder e 
capital entre a atual 

geração dirigente e a que 
virá dirigir - situação pela 
qual todas as empresas que 
perduram irão um dia passar 
- exige alguns esclareci-
mentos. Quando um diretor 
tem poder mandatório na 
empresa, o que o empodera 
também a ter autonomia 
para a tomada de decisões, 
ele passa a responder pela 
empresa mesmo após ter 
se desligado do cargo, com 
patrimônio próprio. 

O cônjuge, inclusive, pode 
ter contas e bens penho-
rados, de acordo com o 
regime de casamento que 
estiver vinculado. Diante 
das mais diversas variantes 
que a situação como um 
todo pode provocar, exis-
tem produtos de cobertura 
de seguro para proteger o 
patrimônio dos sócios e/ou 
diretores, assim como pro-
dutos de investimento no 
exterior que podem blindar 
o patrimônio quanto a este 
tipo de situação, que pode 
estar sujeita a problemas e 
divergências burocráticas 
nos mais diversos níveis. 

Por isso, é extremamente 
importante contratar os 
seguros necessários antes 
de qualquer problema re-
lacionado aparecer, pois, 
posteriormente, pode ficar 
inviável. No produto de 
investimento, por exemplo, 
a remessa para o exterior 
só pode ser feita da conta 
da própria pessoa, o que 
dificulta este procedimento 
se já estiver penhorada, não 
sendo possível a movimen-
tação. Já no que se refere 
ao seguro, se o processo já 
estiver acontecendo, isso 
não estará coberto. 

Muitos executivos pedem 
a apólice D&O ao entrar 
na empresa e muitas vezes 
não se atentam a cláusulas 
que podem fazer muita 
diferença. As apólices têm 
vigência anual e um período 
complementar de um ano, e, 

caso aconteça algo no ano 
de vigência e o processo 
seja apenas no ano seguinte, 
estará coberto. É possível 
contratar até três anos de 
cobertura suplementar - 
mantendo cinco anos de 
cobertura e contando com 
o ano de vigência. 

Mas por que é importante 
contratar a suplementar 
mesmo que a empresa in-
forme que renovará o seguro 
todos os anos? Porque a vi-
gência anual quer dizer que 
a seguradora não tem obri-
gatoriedade de renovação. 
Caso a empresa comece a 
apresentar problemas finan-
ceiros ou seja processada, a 
seguradora pode cumprir 
apenas com as obrigações 
do contrato vigente. 

O seguro D&O (Directors 
& Officers, na sigla em in-
glês), que é uma modalidade 
de seguro que visa garantir 
a tranquilidade e a proteção 
para executivos e adminis-
tradores de empresas, pode 
cobrir a indenização, as cus-
tas e os advogados, e ainda 
ter verba de marketing para 
algo que venha a manchar 
a imagem do diretor. Pode, 
inclusive, oferecer uma 
renda mensal enquanto a 
penhora de conta não cair, 
claro que dentro de algumas 
limitações que vale a pena 
entender. 

Complementar à cober-
tura de seguro, é valioso 
investir parte dos ativos pró-
prios no exterior. Além da 
diversificação de mercados 
e da moeda forte, existem 
alguns países que só liberam 
penhora em processos cri-
minais, protegendo, assim, 
de maneira mais efetiva, o 
patrimônio dos sócios e/ou 
diretores de forma que não 
seria possível aqui no Bra-
sil. Além disso, para que a 
blindagem seja efetiva, este 
investimento deve ser feito 
de forma legal, enviado via 
Banco Central, declarado 
no imposto de renda, e, em 
alguns casos, também no 
Bacen. 

É importante garantir que 
todos esses procedimentos 
e esclarecimentos sejam re-
alizados com o profissional 
de seguros de sua confiança, 
que vai garantir que o seu 
negócio esteja protegido de 
ponta a ponta. 

(*) - É CEO, gestora e fundadora do 
grupo financeiro 360iGroup, que 

tem linhas de negócios nas áreas 
de seguros, finanças, investimentos 

e planejamento patrimonial, 
sucessório, tributário e fiscal.

Ale Boiani (*)

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

sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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 Luiz Henrique Caveagna (*)

A indústria naval está presente no Brasil desde os tempos 
coloniais. A posição geográfica das terras brasileiras e a 
qualidade da madeira e de recursos do país, fizeram com 
que os portugueses, ao chegarem no país, instalassem 
estaleiros, tanto para reparações de embarcações, como 
para a construção de novos transportes marítimos. Hoje, 
mais de 500 anos depois, esse segmento tem buscado seu 
espaço na economia brasileira, sendo uma das grandes 
portas para geração de empregos no país. 

Um levantamento realizado pelo Ipea, Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada, apontou que, de 2004 a 2014, o 
segmento registrou um crescimento de 19,5% ao ano. Este 
cenário, resultou na construção de 600 mil embarcações 
e também na criação de 80 mil empregos diretos e 400 
mil indiretos. Apesar dos índices positivos nos anos 2000, 
o segmento enfrentou uma crise, e ainda os postos de 
trabalho da área diminuíram mais de 80%, e, hoje temos 
menos de 15 mil empregos nos estaleiros do país. 

Neste contexto, o grande desafio para a indústria na-
val tem sido retomar o papel de destaque na economia 
nacional. Para isso, outros braços do mercado como a 
siderurgia e a metalurgia, têm sido fundamentais para o 
desenvolvimento do setor, a partir da produção de ligas 
metálicas como o alumínio, utilizadas como matéria-prima 
na construção de embarcações. Para o segmento naval, 
a versatilidade e a variedade das aplicações do alumínio, 
faz com que o metal saia na frente em comparação com 
os demais concorrentes, como o aço, por exemplo. 

O alumínio pode ser empregado desde a parte estrutural 
de embarcações de pequeno e médio porte, ou até mesmo, 
no acabamento interno de qualquer embarcação, com a 
utilização dos laminados e perfis extrudados de alumínio, 
incluindo perfis derivados de tarugos que constituem os 
mastros de navios e barcos. 

As possibilidades de aplicações do metal são diversas. 
O alumínio pode aparecer ainda como artigo decorativo e 

em estruturas leves de interiores, em perfis de acabamento 
em barcos e lanchas, e até em detalhes mais mecânicos, 
como painéis de controles, instrumentação, compartimen-
tos e sistemas de refrigeração e outras aplicações menores 
onde se requer resistência à corrosão e boa condução tér-
mica. Além disso, na estrutura de embarcações náuticas, 
como o casco, por exemplo, o metal também é utilizado 
em suas ligas especiais em embarcações de pequeno e 
médio portes, como lanchas e barcos. 

Contudo, não é o material mais utilizado com essa 

Na estrutura de embarcações náuticas, como o casco, por 
exemplo, o metal também é utilizado em suas ligas especiais.

Marcos Guerra (*)

O marketing massivo 
que antes, predomi-
nava e conquistava 

excelentes resultados, não é 
mais efetivo. Hoje, o consu-
midor deixou de ser passivo 
para se tornar o protagonista 
que escolhe como, quando e 
por onde quer falar com uma 
empresa. Diante deste novo 
perfil, somente o marketing 
de relacionamento é capaz 
de impactar positivamente 
os usuários de maneira 
individualizada, criando 
conexões duradouras para 
a perpetuidade do negócio. 

O consumidor digital re-
presenta as mudanças cultu-
rais e econômicas originadas 
pelos avanços tecnológicos 
intensificados nos últimos 
anos. Aqueles que antes, se 
limitavam a ouvir o que as 
marcas tinham a dizer, hoje 
anseiam por serem ouvidos, 
repensando o que esperam 
das empresas e os motivos 
pelos quais decidem suas 
compras. Tal transformação, 
sentida de maneira mais 
intensa desde o início da 
pandemia, teve no Brasil o 
principal líder do movimen-
to, assim como comprova um 
estudo feito pela Accenture.

Segundo seus dados, 71% 
se enquadram em um novo 
grupo, identificado como 
“consumidores reimagi-
nados”, em contraste com 
apenas 8% que permanecem 
consumindo à moda antiga. 
Ainda, novos motivos deci-

O marketing de relacionamento é capaz de criar conexões 
duradouras para a perpetuidade do negócio.

Marketing de relacionamento: 
como causar impacto 

de forma personalizada
Em um mundo cada vez mais conectado e dinâmico, o relacionamento entre as marcas e seus clientes 
está em constante mudança

ferramentas de automação 
que permitam enviar mensa-
gens que criam conexão com 
o cliente, oferecendo pro-
dutos e serviços que façam 
sentido para ele. Segmentar 
os dados dos consumidores 
e leads é uma excelente 
estratégia que pode auxiliar 
nessa missão.

Em conjunto, a tecnologia 
também permite a utilização 
de multicanais para estar 
presente onde o cliente está. 
Seja em canais como e-mail, 
redes sociais, WhatsApp ou 
SMS, como exemplo. Mas, 
lembre-se: o marketing de re-
lacionamento é sobre o cliente 
e o que ele está procurando, 
não sobre o que a marca quer 
vender. Mensagens massivas 
devem ser evitadas ao má-
ximo, a fim de que elas não 
sejam enviadas a públicos 
incoerentes com sua persona.

Por fim, não seja invasivo. 
Uma extensa quantidade de 
mensagens pode fazer com 
que o cliente deseje sair 
de sua base de contatos. 
Um bom vendedor deve ter 
uma lista sábia de consu-
midores, com seus perfis e 
preferências, sem que crie 
uma comunicação excessiva. 
O marketing de relaciona-
mento está na cultura de 
uma empresa, devendo ser 
incorporado por todos para 
que as expectativas sejam 
atendidas.

(*) - É Superintendente de Receita e 
Marketing na Pontaltech, empresa 

de tecnologia especializada em 
comunicação omnichannel.
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sores de compra foram iden-
tificados na pesquisa, como 
saúde e segurança (14%), 
serviços e cuidados pessoais 
(12%), além de confiança e 
reputação (12%).

Como justificativa para 
essa nova necessidade, as 
redes sociais foram algumas 
das principais a abrirem o es-
paço desejado para um maior 
diálogo entre as partes. Gra-
ças a elas, os usuários podem 
expressar suas opiniões 
sobre produtos ou serviços, 
fazer reclamações e obter 
respostas mais rápidas. Ao 
mesmo tempo em que pro-
porcionaram tais vantagens 
aos consumidores, também 
devem ser aproveitadas 
pelas companhias como um 
dos meios para conquistar 
um efetivo marketing de 
relacionamento.

Com ele, as empresas 
podem entender com maior 
precisão sua persona e suas 

dores para, a partir disso, 
criar uma comunicação 
personalizada, tendendo ao 
pessoal. Quando bem feito, 
pode ainda estimular o fa-
moso boca a boca, altamente 
benéfico para a divulgação 
de qualquer empresa. Muito 
além do que aproximar os 
consumidores, o marketing 
de relacionamento visa a 
criação de fãs para a mar-
ca – o que definitivamente 
poderá contribuir forte-
mente para a autoridade da 
empresa frente ao mercado 
e, consequentemente, me-
nores esforços futuros para 
a vinda de novos clientes.

Para aquelas que estão 
iniciando sua jornada neste 
processo, a tecnologia deve 
ser entendida como a grande 
chave para o sucesso. Hoje, 
o ambiente online é o meio 
no qual o consumidor encara 
o mundo. Por isso, as com-
panhias devem investir em 

Um dos países mais procurados pelos brasileiros para imigrar, 
Portugal possui diversas oportunidades de crescimento e de-
senvolvimento de negócios. Além disso, uma pesquisa recente 
aponta que existem inúmeras ofertas de empregos que cidadãos 
portugueses não querem realizar, abrindo ainda mais portas 
para estrangeiros. A produtora de conteúdo e apresentadora 
do canal Vamu Ver!, Cristina Maya, relata que o mesmo não 
ocorre desde 2017. 

“O fato de existirem tantas vagas abertas e poucas pessoas 
querendo ocupá-las é curioso e é de interesse principalmente 
daqueles que buscam uma oportunidade nesse país”. A notícia 
foi reportada pelo canal TVI 24, da rede de televisão portuguesa, 
com base na pesquisa realizada pelo IEFP, Instituto do Emprego 
e Formação Profissional de Portugal, que alega que no momento 
há mais de 23 mil vagas de empregos sem pessoas cumprindo 
os requisitos necessários para contratação.

Em sua maioria, as vagas abertas estão associadas aos setores 
de construção civil e restauração, mas o país não possui mão de 
obra adequada para os serviços ofertados. Segundo Cristina, isso 
ocorre porque no momento há menos imigrantes em Portugal. 
Ela também apresentou o site ao público do canal, visando que 
mais pessoas possam ter acesso para cadastrar seus currículos 
e quem sabe ter a oportunidade de trabalhar na Europa.

“Nossa intenção é justamente ajudar aqueles que têm interesse 
em imigrar, mas ajudar de forma efetiva com a chance de conse-
guir um emprego e maior segurança de estar no país”, finaliza. 
Cristina Maya é YouTuber e criadora do Vamu Ver! Formada em 
Letras, lecionou língua inglesa no Brasil. Atualmente, promove 
postagens sobre dicas de viagens, além de tutoriais voltados 
para Portugal, país onde reside (http://bit.ly/vamuverfacebook).

Portugal: vagas de empregos 
sem candidatos qualificados

O impacto do alumínio na indústria naval
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finalidade, uma vez que sua utilização é mais onerosa 
comparado aos materiais concorrentes. Em contrapartida, 
apresenta grande vantagem de durabilidade. A leveza é 
um traço fundamental para o bom funcionamento de um 
meio de transporte aquático. Nesse quesito, o alumínio 
se sobressai em comparação com os outros materiais, 
trazendo ganhos sustentáveis significativos, ao gerar 
menor carga de poluentes na atmosfera e promover maior 
economia de combustível. 

A boa resistência à corrosão - característica intrínseca do 
alumínio - e a maior durabilidade também são características 
que justificam a escolha do metal na indústria naval. Um 
exemplo que comprova a superioridade do metal no setor, 
é a experiência narrada por Amyr Klink, velejador brasileiro 
conhecido por suas viagens à Antártida. Ele relata que seu 
barco, suportava um número de viagens bem maior do que 
os dos velejadores de outros países, que precisavam trocar 
suas embarcações com mais frequência. 

O fato é que o alumínio tem dominado diferentes esferas 
da economia mundial. Não é difícil encontrar este metal 
nas áreas de construção, refrigeração, automotivo e ele-
tricidade, além de, é claro, espaços com maior tecnologia, 
como o setor aeronáutico e aeroespacial. Na indústria 
naval o cenário não seria diferente. Diante disso, é pre-
ciso estimular cada vez mais o investimento do alumínio 
no segmento naval, para que assim, esses dois setores 
possam caminhar juntos para suprir as necessidades mais 
exigentes do mercado. 

 
(*) - É Diretor Geral da Termomecanica, empresa líder na transformação de 

cobre e suas ligas.



Coworkings nichados 
ganham espaço

O acesso a coworkings 
por profissionais 
autônomos e pessoas 
jurídicas é uma 
realidade mundial 
consolidada e 
que, a despeito da 
pandemia, não para 
de crescer

Isso porque espaços de 
trabalho compartilhados 
fazem sentido economi-

camente e socialmente, na 
medida em que eliminam 
os custos de administrar a 
sede do local de trabalho, 
permitem escolher ende-
reços mais valorizados e 
próximos da clientela, além 
de superar a segregação so-
cial provocada pela atuação 
profissional exclusivamente 
a partir do “home office”.

Atualmente, o mercado 
oferece duas espécies de 
coworkings: os multiusuá-
rios e os de nicho. Os pri-
meiros, também conhecidos 
como coworkings genéricos, 
são abertos a pessoas físicas 
e jurídicas independente-
mente de suas atividades 
profissionais ou comerciais. 
Não raro são grandes, têm 
muitas unidades e ambien-
tes neutros ou “descolados” 
(bar na recepção, mesa de 
pingue-pongue, rede, espa-
ço pet, etc.). 

Já o segundo, também co-
nhecidos como coworkings 
especializados, buscam um 
público selecionado com 
necessidades específicas 
(setores da saúde, enge-
nharia, arquitetura, finan-
ceiro, alimentação, etc.). 
Estes coworkings em geral 
recriam a atmosfera típica 
do local de trabalho da 
profissão que se propõem 
a servir e, frequentemente, 
colocam à disposição de 
seus membros as ferramen-
tas necessárias ao exercício 
profissional (e.g., consultó-
rios dentários equipados).

Recentemente, um dos 
maiores coworkings gené-
ricos do Brasil, referindo-se 
a um espaço especializado 
em profissionais do Direito 
e afins, afirmou nas redes 
sociais que a maior vanta-

gem de estar em um espaço 
multiusuário para o advo-
gado seria captar clientes 
no local. 

Esse coworking, exata-
mente por ser genérico, 
obviamente desconhece o 
fato de que o Tribunal de 
Ética e Disciplina da OAB 
orienta uma postura passi-
va aos advogados quanto à 
abordagem de pessoas com 
interesse em seus serviços 
profissionais nesses locais. 
Vale dizer, juntar-se a um 
ambiente multiusuário com 
o objetivo de captar clientes 
ativamente é vedado aos 
advogados.

O exemplo acima ilustra 
muito bem o fato de que, por 
vezes, o coworking especia-
lizado conhece melhor as 
exigências, dificuldades e 
impedimentos profissionais 
de seus membros, o que lhe 
permite endereçar melhor 
suas necessidades. No caso 
de advogados autônomos 
ou bancas, por exemplo, o 
ambiente deve ser sóbrio 
e discreto de maneira a 
satisfazer as exigências de 
decoro, confidencialidade e 
sigilo próprios da profissão. 

Além disso, se fazer co-
nhecer pelos colegas ainda 
é a forma mais ética de au-
mentar a clientela. O Direito 
é uma profissão altamente 
especializada e setorizada. 
Nenhum causídico sério se 
aventura a singularmente 
assessorar seus clientes 
em todos os ramos desta 
profissão tão multifacetada.

A  p o l ê m i c a  e n t r e 
coworkings genéricos e 
especializados parte de 
uma falsa premissa. Pos-
sivelmente no futuro os 
coworkings de nicho se so-
mados atrairão mais clientes 
que os multiusuários. Seja 
lá como for, a coexistência 
entre ambos é positiva na 
medida em que permite a 
cada pessoa física ou jurí-
dica eleger aquele espaço 
que melhor se amolda ao 
seu perfil e melhor contri-
bui na consecução de seus 
objetivos. 

(*) - Mestrando em Direito Civil 
pela PUC-SP, é CEO da Law Works, 

primeiro coworking jurídico 
internacional com presença no Brasil 

(leo@lawworks.co)

Leo Benjamin Fischer (*)
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H3PAR Participações Ltda.
CNPJ 09.000.574/0001-34 - NIRE 35.221.615.228 - Deliberação Social para Redução de Capital Social

Rodrigo Heilberg, RG 35.526.342-7 SSP/SP e CPF/MF nº 327.287.638-36, (“Rodrigo”); Gustavo Heilberg, RG 35.526.340-3 SSP/SP e 
CPF/MF nº 353.352.448-52, (“Gustavo”); e Gabriel Heilberg, RG nº 35.526.341-5 SSP/SP e CPF/MF nº 372.051.128-69, (“Gabriel”); 
Únicos sócios da “H3PAR Participações Ltda.”, com sede na Rua Campos Bicudo, 68, conjuntos 61/62, Bairro Jardim Europa, SP/SP, têm 
entre si por unanimidade: 1 - Reduzir o capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo para a consecução dos objetivos sociais. 
Desta forma, o capital social passará de R$ 14.871.730,00 para de R$ 7.071.070,00 com uma redução efetiva de R$ 7.800.660,00. 1.1. 
Aprovam o cancelamento de 7.800.660 quotas sociais, no valor de R$ 1,00 cada, totalizando o valor de R$ 7.800.660,00, na proporção 
de suas respectivas participações no quadro social da Sociedade, conforme quadro abaixo: Sócios - Nº de quotas Sociais - Nº de 
quotas Canceladas - Nº de quotas Restantes: Rodrigo Heilberg - 4.957.244 - 2.600.220 - 2.357.024; Gustavo Heilberg - 4.957.243 
- 2.600.220 - 2.357.023; Gabriel Heilberg - 4.957.243 - 2.600.220 - 2.357.023; Total - 14.871.730 - 7.800.660 - 7.071.070. 1.2. A 
Sociedade pagará o valor de R$ 7.800.660,00 aos sócios, na proporção de suas respectivas participações no quadro social da Sociedade. 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 vias de igual teor. SP, 24/09/2021. Rodrigo 
Heilberg; Gustavo Heilberg; Gabriel Heilberg.

Hobart Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição 

Aos 17/12/20, 10h., na sede, Rua Claudio Soares, nº 72, conjunto 
719, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: Presidente: 
Gustavo França Pianucci; Secretário: Maximiliano José Ranzani 
Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição de 
uma S.A. sob a denominação de Hobart Participações S.A, e 
Estatuto Social que se encontra arquivado na íntegra na sede da 
Companhia. Eleger: Gustavo França Pianucci, RG 41.119.577-3 
SSP/SP, CPF 362.762.708-30, e Maximiliano José Ranzani 
Garcia, RG 34.715.849-3 SSP/SP e CPF 222.429.398-40, para 
Diretores sem designação específica; todos com mandato de 2 
anos. Jucesp nº 3530056440-5 em 05/02/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Uma das estações 
mais esperadas do 
ano, sem dúvida, 

é a primavera. Além da 
estação promover um cli-
ma dotado de flores, sol 
e calor, com a retomada 
das atividades de muitas 
áreas, essa época do ano 
também pode apresentar 
resultados positivos para 
alavancar o faturamento 
dos negócios. Um dos se-
tores que tem apresentado 
grandes oportunidades 
para empreendedores são 
as vendas pela internet.

Logo, aplicar estratégias 
para vender mais nessa 
estação do ano pode ser 
uma das alternativas para 
impulsionar os resultados 
dos negócios. Pensando 
nisso, Franklin Bravos, 
CEO da Signativa, startup 
que já profissionalizou 
mais de 500 e-commerces 
no Brasil, elenca as cinco 
principais maneiras para 
atrair mais consumidores 
e alavancar as vendas pela 
internet com a chegada da 
primavera. Confira: 
 1) Atualize seus pro-

dutos à estação 
- Com temperaturas 
mais altas, a prima-
vera dá início a uma 
série de dias ensola-
rados. Dessa forma, 
é preciso oferecer 
produtos que aten-
dam essa demanda 
da estação. “É im-
portante lembrar que 
essa demanda varia 
a depender do seg-
mento do negócio, no 
entanto, a regra vale 
para todos, invista em 
atualizar ou oferecer 
produtos que tenham 
“a cara” da estação. 

Aposte em ferramentas e tecnologias que ajudam a otimizar o 
checkout das vendas.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Amy Engenharia e Empreendimentos Ltda.
CNPJ Nº 44.416.642/0001-41 - NIRE 35.215.475.347

Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: Aos 24/09/2021, às 10hs, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Horácio Lafer, 160, 10º andar, Itaim Bibi, 
CEP 04538-080. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade, a saber: Antonio Mario Yunes, RG 3.004.493-5 SSP/
SP, CPF 259.453.788-87; Cristiano Chammas Yunes, RG 22.308.733-6 SSP/SP, CPF 268.964.918-76; Rodrigo Cham-
mas Yunes, RG 22.308.734-8 SSP/SP, CPF 291.970.688-88. Mesa: Presidente: Antonio Mario Yunes, Secretário: Cris-
tiano Chammas Yunes. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social da Sociedade 
em até R$7.500.000,00, de forma proporcional à participação dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao 
seu objeto social, procederá o cancelamento de até 7.500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00  cada uma. O pagamento aos 
sócios se dará em moeda corrente nacional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. 
Fica a administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de 
capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. SP,24/09/2021. Mesa: Antonio Mario Yunes: Presidente, Cristiano 
Chammas Yunes: Secretário. Sócios: Antonio Mario Yunes, Cristiano Chammas Yunes, Rodrigo Chammas Yunes.

ENNE Administração e Participação Ltda.
CNPJ n° 19.094.017/0001-83 - NIRE 35.227.953.478

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber: (i) Cesar Augusto Federmann, 
RG 8.031.897-6 SSP/SP, CPF/ME 021.280.038-81; (ii) Andrea Murari Federmann, RG 22.697.898-
9, SSP/SP, CPF/ME 224.353.038-40, e (iii) Nathalia Murari Federmann, RG 22.697.899-o, SSP/SP, 
CPF/ME 333.596.378-44,  únicos sócios da ENNE Administração e Participação Ltda., com sede na 
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2050, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01442-001, CNPJ.
MF 19.094.017/0001-83, JUCESP/NIRE 35.227.953.478, em 16/10/2013. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: Redução do capital social da Sociedade em até R$ 22.500.000,00 de forma 
proporcional à participação dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu 
objeto social. Em razão da referida redução de capital social da Sociedade, procederá o cancelamento 
em até 22.500.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada uma. O pagamento aos sócios se dará 
em moeda corrente nacional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em 
outras sociedades. Fica a administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários 
para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. 
SP, 27/09/2021. Cesar Augusto Federmann, Andrea Murari Federmann, Nathalia Murari Federmann.

Jacob Federmann Administração e Participação Ltda.
CNPJ n° 69.274.835/0001-36 - NIRE 35.214.231.142

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber: (i) Jacob Federmann RG 264.318/SP, CPF/
ME 027.541.348-91,; (ii) Juracy Hauagge Federmann, RG 6.848.179/SP, CPF/ME 005.501.078-43; (iii) Vitor 
Rogerio Federmann, RG 6.493.822/SSP-SP, CPF/ME 984.857.178-72; (iv) Cesar Augusto Federmann, RG 
8.031.897/SSP-SP, CPF/ME 021.280.038-81; (v) Nilton Luiz Federmann, RG 032.162.278-20, únicos sócios da 
Jacob Federmann Administração e Participação Ltda., com sede na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2050, 
Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01442-001, CNPJ/MF 69.274.835/0001-36, JUCESPNIRE 35.214.231.142, 
em sessão 14/02/1997. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social da Sociedade em 
até R$ 20.980.000,00 de forma proporcional à participação dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo 
em relação ao seu objeto social. Em razão da referida redução de capital social da Sociedade, procederá o 
cancelamento em até 20.980.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada uma. O pagamento aos sócios se 
dará em moeda corrente nacional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras 
sociedades. Fica a administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização 
e execução da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. SP, 27/09/2021. Jacob Federmann, 
Juracy Hauagge Federmann, Vitor Rogerio Federmann, Cesar Augusto Federmann, Nilton Luiz Federmann.

Jardim dos Coqueiros Empreendimentos 
Imobiliários SPE LTDA.

NIRE 35.226.322.539 - CNPJ/MF nº 15.082.924/0001-51
Ata de Reunião de Sócios

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber: Vezere Empreendimentos Imobiliários e Parti-
cipações Ltda.,JUCESP/NIRE 35.227.404.369 em 21/03/2013, e última alteração (3ª) registrada sob nº 080.664/17-
9, em 15/02/2017, CNPJ 17.796.332/0001-27, representada por seus administradores: Felipe Maffia Queiroz 
Nobre, RG 13.774.710-x /SSP-SP, CPF 162.882.738-64,Fernando Kahtalian, RG 9.896.241-3 SSP/SP, CPF/MF 
147.836.928-07, única sócia da Jardim dos Coqueiros Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., com sede, na 
Rua Olimpíadas,  194, conjunto 121, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, São Paulo/SP, CNPJ 15.082.924/0001-
51, JUCESP/NIRE 35.226.322.539 em 10/02/2012. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capi-
tal social da Sociedade em até R$ 7.198.092,00, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto 
social. Em razão da referida redução de capital social da Sociedade, procederá o cancelamento em até 7.198.092 
quotas, com valor de R$ 1,00 cada uma. O pagamento se dará em moeda corrente nacional, créditos, outros direitos, 
bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a administração da Sociedade autorizada a praticar 
todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Nada.SP, 27/09/2021.
Vezere Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., Felipe Maffia Queiroz Nobre, Fernando Kahtalian.

Jera Capital Gestão de Recursos Ltda.
CNPJ 09.146.756/0001-18 - NIRE 35.221.834.795

Ata de Reunião de Sócios
Aos 27/09/2021, os abaixo-assinados, a saber: I. Felipe Maffia Queiroz Nobre, RG 13.774.710 SSP/SP, CPF 
162.882.738-64; II. Prapar Investimentos e Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ 20.139.009/0001-95, JUCESP/
NIRE 35.228.331.926, em 25/04/2014 e última alteração do contrato social registrada na JUCESP nº 464.042/19-7, 
em 12/09/2019, representada por seu administrador Felipe Maffia Queiroz Nobre, acima qualificado; III. Fernando 
Kahtalian, RG 9.896.241-3 SSP/SP, CPF 147.836.928-07; IV. Eduardo Bueno de Castro Setti, RG 44.858.498-0 SSP/
SP, CPF 343.654.108-73; V. Aline Serpelloni, RG 30.599.314-8 SSP/SP, CPF 266.169.078-64;VI. Iris Céspedes de 
Souza, RG 13.701.377-2 SPP/SP, CPF 044.816.518-06; VII. Guilherme Ferreira Menezes, RG 9.093.305-9 SSP/SP, 
CPF 135.691.968-52; VIII. Joselaine Cristina Bueno, RG 32.250.685-2 SSP/SP, CPF 277.809.528-43; IX. Lucas Raya, 
RG 38.885.584-8 SSP/SP, CPF 377.629.508-26; X. Gaiané Herrero da Silva Santos, RG 47.645.057 SSP/SP, CPF 
3694.876.868-43; XI. Felipe Cyrne Beltrami, RG 15.831.123 SSP/SP, CPF  280.919.188-36; XII. Luiz Gilberto Lau-
dares de Denghy, RG 11.109.620 SSP/SP, CPF 135.037.848-88; XIII. Guilherme Henrique Cabral, RG 36.123.743 
SSP/SP, CPF 398.164.018-78; XIV. Guilherme Lopez Ghidetti, RG 30.910.048 SSP/SP, CPF 326.834.928-55; XV. Mile-
na Durski Lopes, RG 52.958.976 SSP/SP, CPF 426.200.638-76; XVI. Fernanda Daccorone, RG 47.891.770 SSP/SP, 
CPF 407.118.998-35; XVII. Iury Spinula Simões de Almeida, RG 27.153.520-5 SSP/RJ, CPF 153.764.877-25; XVIII. 
Robson Araujo Abreu Garcia, RG MG17671922 SSP/MG, CPF 124.340.716-60; XIX. Mauricio Bezner Martinez, 
RG  29.016.803 SSP/SP, CPF 309.408.588-19; XX. Sonia Beatriz de Sousa Esselin, RG  19.900.566 SSP/SP, CPF 
762.905.226-04; XXI. Rodrigo Yves Favoretto Dias, RG 47.856.218 SSP/SP, CPF 403.262.818-19; XXII. Charles Isidoro 
Gruenberg, RG 24.582.276 SSP/SP, CPF/ME 266.475.018-60; XXIII. Eduardo Maffia Queiroz Nobre, RG 13.774.709-3 
SSP/SP, CPF/ME 162.882.698-32; XXIV. Fernanda Malossi, RG 39.947.957 SSP/SP, CPF/ME 417.576.788-67; XXV. 
Wallace Chrispim Ferreira, RG 33.048.638-X SSP/SP, CPF 366.530.318-45; únicos sócios da Jera Capital Gestão de 
Recursos Ltda., CNPJ 09.146.756/0001-18, com sede em São Paulo/SP, Rua Olimpíadas, Edifício Aspen, 194, conjunto 
121, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, JUCESP/NIRE 35.221.834.795, em 02/10/2007. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: Redução do capital social da Sociedade em até R$1.521.900,00, de forma proporcional à participa-
ção dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social. Em razão da referida redução 
de capital social da Sociedade, procederá o cancelamento em até 1.521.900,00 quotas, com valor de R$ 1,00 cada uma 
O pagamento aos sócios se dará em moeda corrente nacional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações 
detidas em outras sociedades. Fica a administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários para a 
formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Nada mais. SP, 27/09/2021. Sócios: Prapar Investimentos 
e Consultoria Empresarial Ltda., P.Felipe Maffia Queiroz Nobre, Felipe Maffia Queiroz Nobre, Fernando Kahtalian, 
Eduardo Bueno de Castro Setti, Aline Serpelloni, Iris Céspedes de Souza, Guilherme Ferreira Menezes, Joselaine Cris-
tina Bueno, Lucas Raya, Gaiané Herrero da Silva Santos, Felipe Cyrne Beltrami, Luiz Gilberto Laudares de Denghy, 
Guilherme Henrique Cabral, Guilherme Lopez Guidetti, Milena Durski Lopes, Fernanda Daccorone, Iury Spinula Simões 
de Almeida, Robson Araujo Abreu Garcia, Mauricio Bezner Martinez, Sonia Beatriz de Sousa Esselin, Rodrigo, Yves 
Favoretto Dias, Charles Isidoro Gruenberg, Eduardo Maffia Queiroz Nobre, Fernanda Malossi, Wallace Chrispim Ferreira.

NJL Administração e Participação Ltda.
CNPJ n° 20.237.896/0001-34 - NIRE 35.228.242.928

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber: (i) Nilton Luiz Federmann, CIRG nº 
8.031.896 SSP/SP, CPF/ME 032.162.278-20, representado por sua procuradora Julia Porto Federmann, 
a seguir qualificada; (ii) Julia Porto Federmann, CIRG nº 43.761.845-6 SSP/SP, CPF/ME 353.591.018-
81, (iii) Laura Porto Federmann, CIRG nº 43.762.580-1, únicos sócios da NJL Administração e 
Participação Ltda., com sede em Itu/SP, na Alameda das Pastorinhas, 852, Condomínio Terras de São 
José, CNPJ.MF 20.237.896/0001-34, JUCESP/NIRE 35.228.342.928, em 13/05/2014. Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social da Sociedade em até R$ 17.409.957,00, de 
forma proporcional à participação dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu 
objeto social. Em razão da referida redução de capital social da Sociedade, procederá o cancelamento 
em até 17.409.957 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada uma. O pagamento aos sócios se dará em 
moeda corrente nacional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras 
sociedades. Fica a administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários para a 
formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. SP, 27/09/2021. 
P. Nilton Luiz Federmann. Julia Porto Federmann, Julia Porto Federmann. Laura Porto Federmann. 

Como atrair consumidores e vender 
mais pela internet na primavera

Aplicar estratégias para vender mais nessa estação do ano pode ser uma das alternativas para 
impulsionar os resultados dos negócios.
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das redes sociais, in-
cluindo conteúdo or-
gânico e anúncios, dos 
números de conversão 
de leads e vendas é 
possível monitorar 
se uma estratégia de 
marketing está surtin-
do efeito. É um meio 
que pode colaborar 
para marcas que atu-
am no varejo, ajudan-
do a atrair novos con-
sumidores utilizando 
os dados e as redes 
sociais”, explica.  

 5) Invista em tecno-
logia - Para quem 
quer vender mais, 
uma dica é apostar 
em ferramentas e tec-
nologias que ajudam 
a otimizar o checkout 
das vendas, afinal, 
processos rápidos 
evitam carrinhos va-
zios. Só para se ter 
uma ideia, no Brasil a 
taxa média de aban-
dono do carrinho de 
compra é de 82%. 
Pensando nisso, é 
necessário criar al-
ternativas para que os 
clientes não desistam 
das compras. 

“Uma dica para turbinar 
o e-commerce é ofere-
cer diversas opções de 
pagamento, assim como 
disponibilizar cupons de 
descontos, fretes grátis, 
entre outras ações que 
ajudem a fidelizar esse 
cliente. Encurtar o pro-
cesso de compra também 
é importante. Em perío-
dos como a primavera, os 
clientes aproveitam para 
pesquisar preços. - Fonte e 
outras informações: (www.
signativa.com.br).

Com isso, além de 
conseguir novas ven-
das, o negócio poderá 
atrair novos consu-
midores”, completa 
Bravos.

 2) Invista no digital 
- Não há dúvida de 
que a internet e o 
comércio eletrônico 
tem sido uma solução 
para muitos negócios 
empreender e conse-
guir renda. Por isso, 
é válido implementar 
e atualizar, sempre 
que possível, o ne-
gócio digital. “Com 
a pandemia, muitos 
brasileiros encontra-
ram conforto e segu-
rança em comprar 
pela internet. Uma 
das tendências que 
devem permanecer 
entre os consumido-
res é realizar compras 
online. Na primave-
ra essa busca pode 
ser intensificada por 
atualizar itens para a 
estação”, afirma.

 3) Ofereça promo-
ções e descontos 
- Promoções podem 

ser decisivas no mo-
mento de escolha dos 
consumidores e por 
isso ajudam a atrair e 
fidelizar novos clien-
tes. “ A chegada da 
primavera coincide 
com o aumento da 
inflação em diver-
sos setores. Logo, a 
tendência dos con-
sumidores, mais do 
que nunca, será pela 
oferta de produtos 
online e promoções”, 
diz “Essas ações pro-
mocionais podem 
ocorrer de diversas 
formas, como cupons 
de descontos e ‘leve 
dois e pague um”, 
completa

 4) Desenvolva anún-
cios e estratégias 
de marketing - As 
redes sociais e estra-
tégias de divulgação 
como o uso do marke-
ting são alternativas 
para o negócio se 
aproximar do público 
alvo e conseguir novos 
consumidores para o 
empreendimento. 

  “Através da análise 

www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 28 de setembro de 20216

studioroman_CANVA

preparadas para seis passos simples que apoiam essa 
transição: 

1Flexibilidade de localização - É a capacidade 
de trabalhar em diferentes lugares. Isso significa que por 
meio da adoção de um "modelo operacional digitalmente 
elástico" e da aceitação de novos comportamentos de 
trabalho, as empresas conseguem entregar resultados de 
forma mais produtiva enquanto proporcionam uma melhor 
experiência ao cliente. 

O uso de ferramentas de dados e de análises auxiliarão 
a força de trabalho híbrida, que pode ser flexibilizada em 
curto prazo para atender aos picos de demanda. 

2Autonomia integrada - É a capacidade de auxiliar 
a força de trabalho com a incorporação de automação de 
processos robóticos, Inteligência Artificial (IA) e algo-
ritmos de aprendizado de máquina em toda a empresa, 
inclusive no back office. Quando incorporado de ponta a 
ponta, esses recursos fornecem mais informações sobre o 
comportamento do cliente e permitem levar os clientes ao 
autoatendimento em novos modelos híbridos. 

3Always On IT - Ter recursos na nuvem garantirá o 
acesso constante ao trabalho e entrega ao cliente. No back 
office, por meio do uso de novas ferramentas de automação, 
como análise de sentimento, os departamentos de TI podem 
garantir um serviço perfeito ao mesmo tempo em que forne-
cem recursos de solução de problemas de maneira proativa. 

4‘Conectado digitalmente’ - É sobre tornar o 
trabalho e as interações mais fáceis para colaboradores e 
clientes, aumentando a adoção e fornecendo uma experi-
ência de cliente mais integrada. Oferecer novas interações 
simples e inovadoras com os clientes, como suporte de 
vídeo, mensagens e suporte via bate-papo constituem uma 
situação vantajosa para o cliente e a empresa. 

5Colaboração é fundamental. Promover um am-
biente colaborativo significa garantir maior produtividade 
em picos mais curtos e eficazes. Isso também melhora o 
equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Oferecer ferra-
mentas de colaboração proporciona um melhor ambiente 
de trabalho e uma entrega melhor ao cliente. 

6Espaços de trabalho adaptáveis. Após a COVID-19, 
o espaço do escritório não será mais cheio de fileiras de 
estações de trabalho. Isso porque foi provado que operar 
em casa com a tecnologia certa é mais barato e bastante 
efetivo. Com isso, o escritório se tornará muito mais adap-
tável e usado para ocasiões de verdadeira colaboração. 

As organizações bem-sucedidas no trabalho híbrido praticam 
esses pilares, que colocam o ser humano no centro das estraté-
gias de negócio e, com o apoio da tecnologia, fecham um ciclo 
ganha-ganha, no qual os clientes se beneficiam de entregas 
excelentes e colaboradores aliam produtividade e flexibilidade. 

(*) - É Vice-presidente da Unisys para a América Latina.
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Dessa forma, todos nós nos tornamos mais produtivos. Esta 
é uma mudança fundamental que exige uma nova cultura, 
governança e procedimentos de gestão de desempenho. 

Os seis pilares para o futuro do trabalho - Não é 
segredo que a tecnologia seja essencial para o trabalho 
híbrido. O ponto é que nem todas as companhias estão 

Antigamente, os humanos tinham um trabalho simples, porém difícil: caçar e coletar comida suficiente para sobreviver. Já no 
trabalho moderno, a rotina é dividida em resultados, projetos, produtos e metas. O fato é que os humanos  

foram condicionados a fazer parte de equipes desde os tempos das cavernas. 

Mauricio Cataneo (*) 

Somos criaturas sociais que prosperam na colabora-
ção e na conexão. O trabalho remoto, porém, adi-
ciona uma camada de complexidade em todo esse 

processo, até porque passamos a lidar com uma lista de 
afazeres intermináveis, poucas pausas regulares e dias 
cada vez mais longos. 

Para além da recompensa financeira, entender o combus-
tível dos seres humanos e a maneira como trabalhamos se 
tornou algo vital para as empresas terem sucesso no novo 
contexto. Vamos a algumas constatações, aprendizados e 
dicas sobre trabalho remoto e tecnologias que o tornam 
possível. 

‘Fadiga do zoom’ - um novo fenômeno - O cansaço 
causado por reuniões consecutivas e dias sem descanso é 
uma experiência comum para trabalhadores remotos. Em 
alguns locais, a questão do fuso horário aumentou a fadiga 
do zoom a ponto dos funcionários precisarem pedir pausas 
para ir ao banheiro. 

Devido aos altos níveis de concentração necessários, a 
fadiga geralmente começa a se instalar em cerca de 30 a 40 
minutos de videoconferência. Observando os dias repletos 
de videoconferências, o estresse começa a se instalar por 
volta das duas horas de trabalho. 

A psicologia do trabalho contínuo - É de conheci-
mento comum que as pessoas funcionam melhor em curtos 
picos de concentração, conforme a famosa Técnica Pomo-
doro . A metodologia sugere que a maneira mais eficaz de 
realizar um trabalho produtivo é definir um cronômetro de 
pelo menos 20 minutos para trabalhar em uma atividade 
específica até o fim, sem distrações. 

Esse ritmo não é viável no mundo moderno, mas as cons-
tantes videochamadas e a entrega contínua de trabalho 
também não são. Sendo assim, os psicólogos sugerem que 
reuniões de uma hora durem 45 minutos com um intervalo 
de 15 minutos. As reuniões de 30 minutos devem durar de 
20 a 30 minutos. 

COMO OS huMAnOS dEvErIAM OpErAr nO 
TrAbAlhO híbrIdO: SEIS pIlArES FundAMEnTAIS

CrIATurAS SOCIAIS



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

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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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: JOnAThAS PAChECO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/03/2001, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Hercules Joaquim da Silva e de Vilma Pacheco da Silva; A pretendente: 
AmAnDA mOuRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 20/08/2003, manicure, 
natural de Conchas - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Ronalo 
da Silva e de Núbia Moura do Nascimento.

O pretendente: GEnILSOn FRAnCISCO DOS REIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/01/1992, técnico de informática, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Francisco dos Reis Neto e de Genilda Maria Lopes; A 
pretendente: mARIA mADALEnA DA CRuz, brasileira, viúva, nascida aos 04/12/1951, 
aposentada, natural de São José da Coroa Grande - PE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Amaro João da Cruz e de Elza Carneiro da Cruz.

O pretendente: RICARDO RAFAEL VIEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/01/1991, açougueiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio José Vieira e de Marilia Rogéria Rafael Vieira; A pretendente: mARIA 
VICTÓRIA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 06/10/1996, operadora de 
caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Jose Vidal dos Santos e de Maria Lucia dos Santos.

O pretendente: WILLIAm APARECIDO RAmOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/05/1986, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Luiz Ramos e de Eliane Pereira Amorim; A pretendente: KATIAnE FERREIRA DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 15/01/1995, cabeleireira, natural de Vitória da Conquista - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria Lourdes Ferreira da Silva.

O pretendente: VICTOR KEnzO IShII TAVARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/07/1999, programador de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Alexandre Servino Tavares e de Nely Miwa Ishii Tavares; 
A pretendente: KAThELIn mACEDO DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 
16/05/1999, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Johnny Macedo de Souza e de Maria Luiza Souza Cruz Pires.

O pretendente: JEFFERSOn LEAnDRO FERREIRA DE SOuzA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 18/01/1992, motorista, natural de Aracaju - SE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Milton Guerra de Souza e de Elenice Ferreira de Souza; 
A pretendente: DAnIELE FAuSTInO SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
17/11/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Silvanio Euzebio dos Santos e de Glaucinea Faustino da Silva.

O pretendente: AnDRE PEREIRA DE JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/08/1979, eletricista, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Balbino Pereira de Jesus e de Maria Santana de Jesus; A pretendente: mARIA 
SAnDRA DO nASCImEnTO BARBOzA, brasileira, solteira, nascida aos 25/03/1998, 
designer de unha, natural de Recife - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Sandoval Vieira Barboza e de Maria José do Nascimento.

O pretendente: JOãO PEDRO DAnTAS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/08/1999, orientador sócioeducativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Cicero Donizete de Oliveira e de Eliane da Silva Oliveira; A 
pretendente: DAyAnE ASSIS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 18/12/1999, 
auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de José Amaro de Oliveira e de Cicera de Assis.

O pretendente: CLEDSOn EVELIS DE JESuS, brasileiro, divorciado, nascido aos 28/09/1980, 
cobrador de transporte coletivo, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Lidia Valquiria de Jesus; A pretendente: SImônE DInIz DOmInGOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 02/12/1976, orientadora socioeducativa, natural de São Paulo - SP, residen-
te e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Domingos Filho e de Luzia Diniz Domingos.

O pretendente: EDnILSOn ROChA SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/08/1982, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Elieso Moreira de Souza e de Antonia Rocha de Souza; A pretendente: VIVIAnE PI-
mEnTEL COSTA BEzERRA, brasileira, divorciada, nascida aos 17/11/1982, assistente 
administrativa, natural do Distrito de Pão de Açucar, no município de Taquaritinga do 
Norte - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José de Assis Bezerra e 
de Darcia Maria Pimentel da Costa.

O pretendente: hEnRIquE DE SOuSA GIAnCOLI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/10/1999, agente de prospecção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Luis Fernando Giancoli e de Elisangela Odilia de Sousa Giancoli; 
A pretendente: ESThER ROChA zAChEu, brasileira, solteira, nascida aos 14/08/1998, 
gerente de marketing, natural de São José - SC, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Wellington Luis Silva Zacheu e de Paula Rocha Zacheu.

O pretendente: RICARDO hIDEKI KunI, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/04/1982, 
administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de João Masagi Kuni e de Sachie Kuni; A pretendente: DAISy DE LImA 
PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 12/08/1989, biomédica, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Agenor Rodrigues Pereira e de 
Elizabete Maria de Lima Pereira.

O pretendente: ARyOn SOEDJOnO CORRêA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/05/1997, técnico de manutenção, natural de Mateus Leme - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Sergio Luiz Ribeiro Corrêa e de Ryanawati; A pretendente: 
ILDEAnI GOnçALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 19/07/1997, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
Suedes da Silva e de Ilda Maria Gonçalves Silva.

O pretendente: FRAnCISCO BERnARDO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 03/10/1964, auxiliar de enfermagem, natural de Serraria - PB, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Pedro Bernardo da Silva e de Severina Agripina da 
Conceição; A pretendente: mARIA ROSELI COnSTAnTInO FERREIRA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 14/12/1978, do lar, natural de São João - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Gonçalves Ferreira e de Maria José 
Constantino Ferreira.

O pretendente: CLEDSOn LOPES FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/04/1974, cobrador de ônibus, natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Geraldo Ferreira Nunes e de Elza Lopes Ferreira; A pretendente: 
RAImunDA ELIAnE PInTO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 13/03/1975, 
cozinheira, natural de Surubim - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Sebastião Matias da Silva e de Tereza Pinto da Silva.

O pretendente: muRILLO GOmES DIAS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/04/1989, engenheiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jair Dias Silva e de Zilma Maria Gomes; A pretendente: VAnESSA 
FIGuEREDO DE ALmEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 23/11/1991, administradora 
de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Amareus Francisco de Almeida e de Elicia de Figueredo de Almeida.

O pretendente: LuCAS SOARES mIRAnDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/06/1997, 
agente de saneamento básico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Vivaldo Alves Miranda e de Lenilda Soares Miranda; A pretendente: 
STEPhAnIE BATISTA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 22/10/1999, agente 
de pesquisa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Laercio Antonio da Silva e de Joseane Batista Chagas.

O pretendente: WILLIAm CRuz DE BRITO, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/03/1989, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Erasmo Vieira de Brito e de Maria Terezinha Cruz de Brito; A pretendente: KARInE SEnA 
LImA DE AquInO, brasileira, solteira, nascida aos 28/04/1998, assistente administraivo 
de logística, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Marcelo Lima de Aquino e de Claudiana Silva de Sena.

O pretendente: AnTOnIO FERnAnDO DE JESuS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
29/12/1966, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Fernando Bessa de Jesus e de Joselita Sales de Jesus; A pretendente: 
mARIA ARAuJO SILVA DE JESuS, brasileira, divorciada, nascida aos 22/09/1993, 
comerciante, natural de Água Branca - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de José da Cruz e Silva e de Maria do Socorro Alves de Araújo.

          
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:

16º  Subdistrito - mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: mIGuEL TAIAR SAnTOS, estado civil solteiro, profissão engenheiro de 
software, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 23/07/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Tarcisio de Oliveira Santos e de Maria Lucia 
Taiar Santos. A pretendente: nAyARA ARAÚJO mOTTA, estado civil solteira, profissão 
arquiteta, nascida em Juiz de Fora, MG, no dia 03/01/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mauro dos Santos Cunha e de Katia Regina 
Araújo Motta.

O pretendente: CARLOS hEnRIquE JALIL FAuzA, estado civil solteiro, profissão ope-
rador de trem, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 30/09/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Jalil Fauza e de Benedita 
da Conceição Jalil Fauza. A pretendente: DEnISE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão farmacêutica, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 04/07/1992, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Paulino de Oliveira 
e de Pedrina Aparecida dos Anjos de Oliveira.

 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: CLEITOn JuLIO FERREIRA, profissão: marceneiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 27/03/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clodovindro Julio Ferreira e de Marlene da Costa 
Ferreira. A pretendente: VIVIAnA DE SOuzA TRAnquILInO, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/04/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Tranquilino 
e de Ana Lucia Alves de Souza.

O pretendente: ROGER TAVARES SOmOGyI, profissão: impressor digital, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/06/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Somogyi e de Celice Tavares 
Somogyi. A pretendente: VIVIAnE CAmPOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 10/03/1985, residente 
e domiciliada em Caieiras, SP, filha de João Campos e de Teresinha Simoneto dos 
Santos.

O pretendente: WAnDERSOn DE PAIVA PEREIRA, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Timon, MA, data-nascimento: 20/09/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de José Francisco de Sousa Pereira e 
de Mirian Mercê de Paiva Pereira. A pretendente: ThALIA APOLInÁRIO BARBOzA, 
profissão: auxiliar administrativo financeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 12/01/2003, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Salvador Silverio da Paixão Rodrigues Barboza e de Sildete 
Apolinário de Souto.

O pretendente: AnTOnIEL ALVES DE SOuzA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Campina Grande, PB, data-nascimento: 13/06/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Pereira de Souza e de Maria José 
Joaquim Alves. A pretendente: CAmILA BARBOzA DA COSTA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/06/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agostinho Ribeiro da Costa e de Josefa 
Lavor Barboza de Andrade.

O pretendente: GILBERTO ROmAn, profissão: operador de empilhadeira, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 01/06/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mário Roman e de Joana 
Barbosa Roman. A pretendente: ELIzETE DE OLIVEIRA BOnFIm, profissão: empre-
gada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Catu, BA, data-nascimento: 
21/11/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valentino 
Bonfim e de Maria de Oliveira.

O pretendente: LuIz DE SOuSA ARAuJO, profissão: prensista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Capelinha, MG, data-nascimento: 08/10/1954, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião da Costa Ferreira e de Ana de Sousa 
Araujo. A pretendente: mARILEnE FIGuEIRêDO mEnDES, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: em Itapecuru Mirim, MA, data-nascimento: 
10/11/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Sousa 
Mendes e de Gregoria Figueirêdo Mendes.

O pretendente: mAThEuS DA SILVA POLITO, profissão: esfiheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 08/02/1999, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Genésio Polito e 
de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: RAPhAELLA CRySTInA DE SOuSA 
XAVIER, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Governador Valadares, MG, data-nascimento: 13/01/2002, residente e domici-
liada em Franco da Rocha, SP, filha de Marcos Antônio Xavier e de Cléa Cristina 
de Sousa Xavier.

O pretendente: JOSuEL FLOREnCIO RIBEIRO, profissão: eletricista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Janiópolis, Estado do Paraná, Janiópolis, PR, data-nas-
cimento: 08/09/1972, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Florencio Ribeiro e de Aurea Bueno Chagas. A pretendente: ROSELInA 
ALVES DA SILVA LOhn, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: viúva, 
naturalidade: em Murici, AL, data-nascimento: 12/04/1962, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Leopoldino Alves da Silva e de 
Josefa Leopoldina Moreira da Silva.

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: REInALDO SALES, profissão: zelador, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 04/05/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, filho de Abel Sales e de Ines Bento da Silva Sales. A pretendente: ADRIAnA APA-
RECIDA AnTunES ALKmIm, profissão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 04/11/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de João Batista Antunes Alkmim e de Ivone de Fatima Alves Coutinho. R$ 14,55

O pretendente: TIAGO TAVARES DA SILVA, profissão: militar, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/08/1983, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, filho de Alvaro Ferreira da Silva e de Darina Tavares Filgueiras. A pretendente: 
GIOVAnA LATORRE mARquES, profissão: militar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Dourados - MS, data-nascimento: 25/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de José Marques da Silva e de Sandra Latorre Marques e Marques. R$ 14,55

O pretendente: JuLIAnO IJIChI mAChADO, profissão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/05/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Walter Machado Junior e de Dinah Shigueka Machado. A pre-
tendente: TAmARA CRIORuSKA TARASIuK, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/07/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Alvaro Swiuk Tarasiuk e de Miriam Crioruska Tarasiuk. R$ 14,55

O pretendente: FABIO KOVACS DAnTAS, profissão: analista de desenvolvimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1993, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Rogerio Gomes Dantas e de Irene Kovacs Dantas. 
A pretendente: KAThARInA PAuLA DA SILVA, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/04/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Vicente de Paulo Silva e de Edjane Maria da Silva. R$ 14,55

O pretendente: DEIVID FORTunATO DOS SAnTOS, profissão: marceneiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/1987, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Lindolfo Antonio dos Santos e de Ilda Fortunato 
dos Santos. A pretendente: LAuRA FIRmO AGOSTInhO, profissão: supervisora de call 
center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/05/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Manoel Messias Mendes Agosti-
nho e de Angelita Firmo Santos Agostinho. R$ 14,55

O pretendente: BRunO REIS CARVALhO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/04/1986, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, filho de José Luiz Ferreira de Carvalho e de Maria Elisabete Reis de Carvalho. 
A pretendente: JÉSSICA nASCImEnTO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Goiana - PE, data-nascimento: 29/11/1990, residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, filha de Rivaldo José da Silva e de Zildene do Nascimento da Silva. R$ 14,55

O pretendente: ThIAGO OLIVEIRA DA SILVA BORBA, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 31/05/1995, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Cosme Borba Correia e de Marluce Oliveira da 
Silva Borba. A pretendente: DAnIELA COnCEIçãO DOS SAnTOS, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Franco da Rocha - SP, data-nasci-
mento: 02/04/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Daniel Ribei-
ro dos Santos e de Maria José da Conceição. R$ 14,55 

O pretendente: mAICK DE JESuS ABREu, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/06/1997, 
repositor, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Gerson Carlos de Jesus Abreu e de Izabete Maria de Jesus Abreu; A pretendente: RA-
FAELA DE JESuS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 20/09/2002, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Belarmino 
da Silva e de Selma de Jesus.

O pretendente: GuSTAVO AnDRÉ PIzOnI, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/11/1999, 
auxiliar técnico de eletrônica, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em Di-
adema - SP, filho de Sérgio André Pizoni e de Josiane Cristina da Silva; A pretendente: 
ThAmIRES GOnçALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 12/09/2001, 
analista técnica de segurança, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Angel de Lima Silva e de Ozanir dos Santos Gonçalves.

O pretendente: REnAn DOS SAnTOS SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/12/1996, motorista, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Odair Jose Tomas de Sousa e de Dulcivalda dos Santos Silva; 
A pretendente: CAmILA POnTES GuEDES VERAS, brasileira, solteira, nascida aos 
26/06/2000, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Carlos Jose Guedes Veras e de Jucilene de Pontes.

O pretendente: EDVALDO DE mORAIS DORIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/08/1971, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Herilo de Morais Doria e de Veronice Oliveira Souza; A pretendente: 
LuCIEnE COSTA DE AnDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 29/10/1973, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Euclides 
José de Andrade e de Maria José Costa.

O pretendente: GERSOn FERREIRA JÚnIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/12/1989, analista de segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Gérson Ferreira e de Luciana Aparecida de Souza; A pretendente: 
JAquELInE DE FREITAS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 04/01/1994, 
empresária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Francisco de Assis de Oliveira e de Maria do Rosário de Freitas Pereira Oliveira.

O pretendente: IVOnE RITA SILVA DA COnCEIçãO, brasileira, divorciada, nascida aos 
05/05/1982, auxiliar de enfermagem, natural de São Caetano do Sul - SP, residente e domicil-
iada em São Paulo - SP, filha de Rita Vitalina Rocha; A pretendente: CRISTIAnE PEREIRA 
LImA, brasileira, solteira, nascida aos 12/05/1976, auxiliar de produção, natural de Jequié - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Pereira Lima e de Merita Souza.

O pretendente: KEWEm JuAn LEAL ARAuJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/07/1999, porteiro, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Fernandes Batista Araujo e de Renata Melo Leal Araujo; A pretendente: LuAnA 
DA SILVA FERnAnDES, brasileira, solteira, nascida aos 23/07/2002, vendedora, nat-
ural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Alves 
Fernandes e de Luciene da Silva Fernandes.

O pretendente: RAFAELA nASCImEnTO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 06/08/1995, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro Pessoa de Oliveira e de Maria Antonia do 
Nascimento Brasil; A pretendente: mARIA RAISSA DIOnISIO DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 12/02/1997, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, filha de Eugenio Marcio dos Santos e de Elma Cristina Dionisio.

O pretendente: IGOR BEzERRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/08/1997, 
auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de José Reginaldo da Silva e de Josaneide Maria Bezerra da Silva; A pretendente: 
GABRIELA FERREIRA GuImARãES, brasileira, solteira, nascida aos 03/06/1993, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José 
Batista Guimarães e de Maria Aparecida Rodrigues Ferreira Guimarães.

O pretendente: GILVAnILDO SOARES DA CRuz, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/07/1973, segurança, natural de Canapi - AL, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Zito Soares da Cruz e de Josefa Ferreira de Lima; A pretendente: 
JuLIAnA DA SILVA mELO, brasileira, solteira, nascida aos 03/12/1990, gerente de 
plantão, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Juvenal Manoel de Melo e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: CLEITOn VILLELA mAChADO, profissão: auxiliar de mecânico de ar 
condicionado, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nasci-
mento: 03/11/1991, residente e domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Dailton 
Machado e de Marlene Villela. A pretendente: CRISTIAnE COnCEIçãO DE SOuzA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
24/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Luiz Moreira 
de Souza e de Maria Anunciada da Conceição.

O pretendente: VICTOR SAChETTO CASSIAnO, profissão: operador ferroviário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 03/03/1997, 
residente e domiciliado em Franco da Rocha, SP, filho de Claudemir Batista Cassiano e 
de Andreia Sachetto Lopes. A pretendente: mOnIquE DA SILVA CARDOSO, profissão: 
analista fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: em Itaquaquecetuba, SP, data-nasci-
mento: 12/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo 
Pereira Cardoso e de Tatiana Pereira da Silva.

O pretendente: ROnIERE BEnTO DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 02/10/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julieta Bento da Silva. A pretendente: CAmILA 
COnCEIçãO COSTA, profissão: arrematadeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joice Maria Costa.

O pretendente: VALDInE BORGES DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 20/11/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Borges dos San-
tos e de Dinalva Ferreira Miranda. A pretendente: LInDInEIDE SOARES ALEnCAR, 
profissão: agricultora, estado civil: solteira, naturalidade: em Santana do Ipanema, AL, 
data-nascimento: 20/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Amadeu Soares Silva e de Josefa Alencar Silva.

O pretendente: GABRIEL CARDOSO DE PAuLA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 18/11/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nereu Cardoso de Paula e de Eidy 
Pereira. A pretendente: mARIAnA VEnDRAmIm FAVERIn, profissão: pegagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
30/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Oséas Faverin 
e de Ana Paula de Lima Vendramin Faverin.

O pretendente: SAmuEL COSTA FERREIRA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Jacobina, BA, data-nascimento: 12/10/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José Ferreira e de Leonizia Souza da Costa. A pre-
tendente: FRAnCISCA mOREIRA DE OLIVEIRA, profissão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Bodocó, PE, data-nascimento: 21/08/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Batista de Oliveira e de Antonia Moreira de Oliveira.

O pretendente: mÁRCIO mOREIRA DE SÁ, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 04/05/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Genesio de Sá e de Rosilda Moreira de Sá. A 
pretendente: KALITA FEITOR SAnTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santa Maria do Salto, MG, data-nascimento: 11/07/1997, residente e domici-
liada em Osasco, SP, filha de Antonio Ribeiro dos Santos e de Catiane Carvalho Feitor Santos.

O pretendente: RODRIGO mATIOLLI hOnDA, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/12/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Benedito da Silva Honda e de 
Célia Regina Rosa Matiolli Honda. A pretendente: REGICLÉIA SOuzA CASTãO, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Livramento de Nossa Senhora, 
BA, data-nascimento: 20/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Lima Castão e de Valdineia Souza da Silva.

O pretendente: nATALInO BARBOSA DAmASCEnO, profissão: manipulador de produ-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: em São João do Piauí, PI, data-nascimento: 
25/12/1975, residente e domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Nelson Barbosa 
de Sousa e de Raimunda Damasceno de Sousa. A pretendente: mARIA SImOnE mELO 
DA SILVA, profissão: operadora de injetora, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Garanhuns, PE, data-nascimento: 27/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Lourenço da Silva e de Inez Sampaio de Melo.

O pretendente: AnDRÉ ROBERTO nunES ORTIz, profissão: assessor adjunto da câma-
ra, estado civil: solteiro, naturalidade: em Americana, SP, data-nascimento: 21/10/1998, 
residente e domiciliado em Americana, SP, filho de Paulo Roberto Mendes Ortiz e de 
Elda Andreia Camargo Nunes Ortiz. A pretendente: VIVIAn REGInA AmARAL ChAVES, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nasci-
mento: 11/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cesar 
de Almeida Chaves e de Vilma de Oliveira Amaral.

O pretendente: BRunO CAnO, estado civil solteiro, profissão professor, nascido nesta Capital, 
Bela Vista, SP, no dia 12/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filho de Carlos Roberto Cano e de Elisabete Aparecida Silva Cano. A pretendente: BREnDA 
KAThLEEn VASCOnCELOS SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de coordenação, 
nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 19/04/1993, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Teixeira da Silva e de Laurinete Vasconcelos Silva.

O pretendente: DAVID hEnRIquE PEREIRA, estado civil solteiro, profissão advogado, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 26/01/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira e de Marta Zitelli. A preten-
dente: RAquEL DOS AnJOS mOITInhO, estado civil divorciada, profissão empresária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 19/09/1975, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Romildo Moitinho e de Aurora dos Anjos Moitinho. Obs.: Edital 
de Proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil próximo do endereço da contraente.

O pretendente: GABRIEL OGATA PEDRO, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Araraquara, SP, no dia 21/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Wilson José Alves Pedro e de Marcia Niituma Ogata. A preten-
dente: CLÁuDIA ALVES DE LImA, estado civil solteira, profissão comerciante, nascida 
em Caxias do Sul, RS, no dia 23/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Enor Lindorce de Lima e de Iara Silvana Fabro Alves.

O pretendente: PAuLO EDuARDO GOnçALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
fucionário público, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 09/10/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Batista da Silva e de Maria Cristina 
José da Silva. A pretendente: KALuAnE SLOBODA, estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 29/04/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mathias Sloboda Neto e de Adriana Pereira Sloboda.

O pretendente: RAFAEL FELDSTEIn RuBBO DE PAIVA, estado civil solteiro, profis-
são militar, nascido em Campinas, SP, (Registrado Distrito de Barão Geraldo), no dia 
07/05/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Rubbo 
de Paiva e de Sandra Feldstein Rubbo de Paiva. A pretendente: JuLIA LOPES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão enfermeira obstétrica, nascida nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, no dia 07/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Edimilson da Silva e de Sueli Maria Bezerra Lopes da Silva.

O pretendente: VITOR DE OLIVEIRA REnnA, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 30/03/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Gelson Renna e de Juceli de Oliveira Renna. 
O pretendente: DOuGLAS DA SILVA LImA, estado civil solteiro, profissão agente de 
aeroporto, nascido Guarulhos, SP, no dia 13/05/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Admilson Vieira Lima e de Ilda da Silva Lima.

O pretendente: JAIR DA ChAGA DOS SAnTOS, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em Ijuí, RS, no dia 21/01/1978, residente e domiciliado em Porto 
Alegre, RS, filho de Joaquim Paulo Borges dos Santos e de Jesy Ribas. A preten-
dente: ELISAmA DE ALmEIDA VIEIRA, estado civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/08/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edson Lúcio Vieira e de Marinalva de Al-
meida Vieira. Obs.: Edital de Proclamas recebido do Oficial de Registro Civil da 6ª 
Zona de Porto Alegre, RS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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