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Por que investir em Continuidade de Negócios (GCN) em um 
mundo multicloud e multiplataformas com alta disponibilidade? Por 
que investir em GCN em um mundo com cópias de segurança onli-
ne e automáticas? Porque o mundo não é só alta disponibilidade, e 
provavelmente a alta gestão ainda não entende o que é a Gestão da 
Continuidade de Negócios de verdade e seu valor para o negócio e 
para os investidores.  

Continuidade de negócios como vantagem 
competitiva: bem-vindo a 2030

O setor bancário brasileiro está começando a experimentar os impac-
tos do open banking e isso já traz alguns spoilers do que irá acontecer 
com o mercado de seguros. Embora ainda esteja engatinhando, o open 
insurance chega para conduzir uma revolução semelhante, promovendo 
um processo mais colaborativo e novas soluções de negócios. A imple-
mentação dessa estratégia de inovação aberta no Brasil será feita de 
forma gradual. Estamos há um pouco mais de três meses da data prevista 
para o início da primeira fase (15 de dezembro) que terá um caráter 
mais burocrático incluindo o compartilhamento de dados públicos das 
empresas referentes a produtos e canais de atendimento.  

agora é a vez do open insurance: por onde 
começar?

O sonho de empreender e ter o próprio negócio vem se realizando 
para um número cada vez maior de brasileiros. A razão disso se dá pela 
qualidade de vida que é garantida ao trabalhar com o que quer, ser 
chefe de si e organizar os próprios horários, além, é claro, do salário, 
que, apesar de existir a possibilidade de se iniciar pequeno, é muito 
mais vantajoso para os empreendedores.  

Coragem, dedicação e conhecimento para investir em 
novos empreendimentos

putilich_canva

negócios em pauta

ponte da integração brasil-paraguai 
O consórcio responsável pela construção da Ponte da Integração 

Brasil-Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, já concluiu 
mais de dois terços da obra e a expectativa é que a nova ligação entre 
os dois países seja entregue em setembro de 2022. As obras começaram 
em agosto de 2019. A nova estrutura está em construção sobre o Rio 
Paraná, próximo da confluência com o Rio Iguaçu e da fronteira com a 
Argentina. A iniciativa é do governo federal, com gestão do governo do 
Estado, por meio do DER/PR, e recursos da margem brasileira da Itaipu 
Binacional. A construção alcançou 70% de execução em setembro. No 
boletim de agosto, a execução era de 67%. Os investimentos na obra já 
são de aproximadamente R$ 162 milhões, de um total calculado em R$ 
323 milhões.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional
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Painel Virtual sobre os desafios e estratégias 
do mercado de tecnologia para a black Friday

@No próximo dia 07 de outubro (quinta-feira), a partir das 16h, 
a Qintess, empresa especializada em inovação e TI, em parceria 

com a H2O.ai, startup líder em Inteligência Artificial na nuvem, 
irá promover um evento digital gratuito e aberto para o mercado 
de Tecnologia. O Painel “Black Friday 2021: Como os gigantes do 
mercado se preparam para essa data?”, irá abordar  ao vivo, com a 
participação de grandes nomes do mercado brasileiro, os desafios 
da área de TI para a Black Friday, uma das mais importantes datas 
do mundo para o mercado de vendas e varejo – que acontece anu-
almente em novembro. André Gutierrez, Diretor Executivo da Qin-
tess, e Daniel Garbuglio, Vice-Presidente da H2O.ai para a América 
Latina, irão comandar o bate-papo sobre os desafios enfrentados 
durante a Black Friday. O debate, que terá participações especiais 
de outros executivos de grandes empresas e especialistas do setor, 
irá mostrar como a tecnologia pode contribuir para a realização de 
uma grande ação comercial sem atritos e com os melhores resulta-
dos.    Leia a coluna completa na página 2
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Caiu o Whats.
e agora?

Luiz Felipe Pateo

empreendedorismo
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ray birdwhistell foi um 
antropólogo americano pioneiro 
nos estudos da linguagem 
corporal. 

na década de 80, ele afirmou que 
“apenas 35% do significado social 

de qualquer interação corresponde às 
palavras pronunciadas, pois o homem 
é um ser multissensorial que, de vez 
em quando, verbaliza”. Os outros 65% 
acontecem por meio de gestos, olhares 
e demais recursos silenciosos.

 
Diversos estudos já comprovaram que 

cerca de 93% da comunicação entre pes-
soas acontece pela linguagem corporal. 
Durante um estudo sobre o tema, realizado 
por psicólogos das Universidades de Har-
vard e Columbia, uma das pesquisadoras, 
Amy Cuddy, afirmou que “nossos corpos 
mudam nossas mentes e nossas mentes 
podem mudar nosso comportamento. E 
nosso comportamento pode mudar nosso 
destino”.

 
“É por meio dos gestos que conseguimos 

estimular o canal visual dos ouvintes, 
aumentando as chances de eles reterem 
melhor, e por mais tempo, as informações 
que estamos transmitindo. Em outras 
palavras, se usada com equilíbrio, a ex-
pressão corporal dá vida ao discurso, passa 
segurança e confiança no que está sendo 
dito”, afirma a Cristiane Romano, Mestre 
e Doutora em Ciências e Expressividade 
pela USP, especialista em Oratória e pós 
em Gestão e Estratégia de Marketing pela 
PUC/MG. E, para usar a linguagem corporal 
a seu favor, Cristiane dá as dicas:

 
1. - Atente-se à postura - Se o intuito 

é passar entusiasmo, jamais mantenha os 
ombros contraídos e caídos. Essa postura 
transmite desânimo, cansaço ou até des-

boa parte da comunicação se dá 
pela linguagem corporal. saiba 
como usar o recurso a seu favor
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leixo. Já os braços cruzados demonstram 
uma postura defensiva ou desinteressada. 
O ideal é mantê-los na região da cintura e 
do peito. 

 
2. - Cuidado com os gestos - Através de 

gestos, você passa mais informação do que 
imagina, já que eles também representam e 
reproduzem ideias. Posturas como arrumar 
a roupa, ajeitar o cabelo ou até se coçar 
devem ser evitadas ao máximo, pois, além 
de deselegantes, podem desviar a atenção 
do público, que acaba se perdendo no seu 
discurso. Para evitar gestos involuntários, 
use as mãos para fazer referências, como 
enfatizar tamanhos, direções ou quantida-
des, por exemplo.

 
3. - Lembre-se de que os olhos são a 

janela da alma - Ficar olhando ao seu redor 
demonstra desinteresse, da mesma forma 
que olhar para baixo, sem encarar o público, 
denota insegurança. É importante olhar nos 
olhos das pessoas que estão te escutando. 
Evite também olhar fixo para uma única 
pessoa. Varie o foco constantemente. 

 
4. - Pense antes de se movimentar - É 

claro que você não precisa ficar a apre-
sentação inteira feito estátua, mas seus 

movimentos devem ser lógicos e comple-
mentares. O indicado é se movimentar de 
acordo com o ritmo da fala e o contexto do 
assunto. Manter o peso do corpo apoiado 
a uma única perna também é deselegante. 
Deixe as plantas dos pés bem apoiadas ao 
chão e as pernas ligeiramente afastadas, 
sem pender para qualquer dos lados.

 
5. - Seja natural, mas nem tanto - 

Torcer o nariz, os dedos ou piscar repeti-
damente são trejeitos que passam desper-
cebidos no dia a dia, mas que podem ser 
potencializados quando você está diante 
de uma plateia. O ideal é mostrar naturali-
dade (com bom senso) e simpatia quando 
o assunto permitir. Isso cria sintonia com 
o seu público.

 
“É inegável que falar bem é fundamental 

no discurso, mas é necessário entender 
que isso é apenas parte de um conjunto de 
fatores que engloba expressões corporais 
e faciais. Embora seja possível que você 
não consiga controlar todos estes aspectos 
devido ao nervosismo, vale se exercitar 
constantemente. Se for preciso, conte 
com o suporte de um especialista que te 
ajudará a se livrar dos maus hábitos ao falar 
em público”, enfatiza Cristiane Romano.

direitos e deveres

Queda na venda  
de veículos

As vendas de veículos automotores 
caíram 10,2% em setembro, alcançan-
do 155,1 mil unidades ante 172,8 mil 
licenciadas em agosto. Na comparação 
com setembro do ano passado a queda 
foi de 25,3%. Já no acumulado do ano 
houve elevação de 14,8%, com o total de 
1.577,5 mil unidades contra as 1.374,4 
mil vendidas no mesmo período de 
2020. Os dados foram divulgados ontem 
(6), em São Paulo, pela Anfavea (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/legislacao-trabalhista-ainda-nao-preve-totalmente-trabalho-remoto/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/agora-e-a-vez-do-open-insurance-por-onde-comecar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/continuidade-de-negocios-como-vantagem-competitiva-bem-vindo-a-2030/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/coragem-dedicacao-e-conhecimento-para-investir-em-novos-empreendimentos/
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OpiniãO
A crise hídrica e a busca 

por autonomia energética

A falta de chuvas 
e o baixo nível 
dos reservatórios 
trouxeram de volta, 
após 91 anos, a pior 
crise hídrica ao Brasil

Isso impacta diretamente 
no preço da conta de 
luz ao consumidor. Esse 

contexto, somado à escas-
sez de peças e insumos, 
decorrente do desarranjo 
logístico mundial (em fun-
ção da pandemia), causa 
preocupação ao ecossis-
tema econômico e acende 
uma luz amarela para toda 
sociedade. O acréscimo no 
valor da energia elétrica será 
usado para bancar os custos 
com a maior utilização das 
usinas termoelétricas, em 
função da baixa recorde dos 
reservatórios de água e do 
risco de um novo desabas-
tecimento no país. 

Com isso, a bandeira tari-
fária, uma sobretaxa que é 
acionada nas contas de luz 
quando o custo da geração 
de energia sobe, aumentou 
de R$ 9,49 para R$ 14,20 
em setembro último, para 
cada 100 kW/h consumidos. 
Ou seja, um acréscimo de 
49,63%. O temor de um 
apagão também fez dispa-
rar a procura por grupos 
geradores de energia, nos 
mais variados setores, como 
o da construção civil, in-
dústria alimentícia, saúde, 
tecnologia, condomínios 
residenciais e agronegócio. 

Mas a oportunidade de 
crescimento do segmento 
de geradores não pode ser 
confundida com oportunis-
mo, já que um forte pico 
na demanda, aliado a um 
eventual racionamento, 
pode trazer ainda maiores 
desacertos à cadeia logís-
tica, dificultando o efetivo 
fornecimento das soluções 
demandadas pelo mercado. 
Além disso, a crise traz, po-
tencialmente, um novo fator 
de frenagem econômica. 

A indústria de bens de 
capital, por sua vez, precisa 
de uma economia ajustada, 
demandando investimentos 
constantes, gerando cres-
cimento orgânico continu-
ado, e não apenas pontual. 
No primeiro semestre, o 
segmento de construção 
civil liderava de forma 
mais agressiva a busca por 
grupos geradores. Quando 
a crise hídrica se agravou, 
não houve mais distinção de 
perfil. Todos que precisam 
de energia passaram a bus-
car soluções, não havendo 
grandes discrepâncias na 

participação de um segmen-
to ou outro. Do residencial 
à maior indústria. Uma 
busca linear pela autonomia 
energética. 

O temor da incapacidade 
na absorção da demanda, 
em um momento de pico de 
pedidos, é fator de atenção 
na geração distribuída. A 
Stemac, maior especialista 
nacional na fabricação e 
comercialização de grupos 
geradores, tem os maiores 
players mundiais como 
aliados estratégicos e tra-
balha em conjunto para não 
deixar o problema chegar 
até o mercado brasileiro, 
mantendo capacidade de 
entrega garantida para este 
ano. 

De outro lado, uma boa 
parte dos players desse 
mercado já esgotou sua ca-
pacidade, disponibilizando 
entregas somente a partir 
do próximo ano. Hoje em 
dia, a possibilidade de ga-
rantir autonomia energética 
é muito acessível. Além da 
evolução tecnológica, que 
permite baixas emissões 
atmosféricas, o nível de 
ruído é insignificante. 

O preço e condições de 
financiamento dos equipa-
mentos, combinados com 
os benefícios de ‘não parar’ 
a atividade empresarial e, 
acima de tudo, garantir a 
sua segurança pessoal e 
patrimonial, asseguram uma 
relação custo x benefício ex-
tremamente positiva. Afinal, 
em um mundo tecnológico e 
interligado, fonte alternativa 
e segura de energia não é 
luxo, é necessidade.

Mas é importante que as 
pessoas também adotem um 
comportamento consciente 
e assumam o compromisso 
de evitar o desperdício de 
energia, revendo hábitos 
individuais e coletivos do 
dia a dia. Além disso, é ne-
cessário um amplo debate a 
respeito de novas fontes de 
energia para o país. 

No final do dia, essa é 
a maneira de enfrentar a 
crise energética: utilizar a 
energia de forma eficiente, 
por meio da conscientização 
da sociedade, e direcionar 
investimentos na formata-
ção de uma matriz energé-
tica diversificada, limpa e 
estável, que possa garantir 
o atendimento ao consumo 
crescente da população. 

Só assim será possível 
projetar um crescimento 
sustentável no país.

(*) - É Vice-Presidente Executivo 
da Stemac, empresa que oferece 
soluções em Grupos Geradores 

comercial, empresarial e industrial.

Valdo Marques (*)

News@TI
de gerarmos vários empregos”, afirma ele, adiantando que pretende 
contratar mais de 20 pessoas nos próximos meses.

Boa Vista lança primeiro programa de estágio 
com mais de 50 vagas em diversas áreas

@A Boa Vista, empresa que aplica inteligência analítica de ponta 
na transformação de informações para a tomada de decisões em 

concessão de crédito e negócios em geral, lançou recentemente o 
Programa de Estágio Boa Vista 2022, o primeiro do tipo da companhia. 
Serão mais de 50 vagas em diversas áreas, preenchidas por estudantes 
de mais de dez cursos diferentes, com início em fevereiro de 2022. As 
inscrições já foram abertas e serão aceitas até 27 de outubro. O estágio 
terá duração de 12 a 24 meses, e os selecionados poderão trabalhar de 
forma 100% remota. Por isso, serão aceitos candidatos de qualquer lugar 
do Brasil. Desde o início da pandemia em março de 2020, a Boa Vista 
vem operando de forma remota, assegurando a segurança e o bem-estar 
dos seus colaboradores. Inscrições: até 27 de outubro de 2021, no site 
oficial do programa - https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/boavista/

Solução de acesso digital descentralizado 
promete prevenção de ransomware

@A MyCena desenvolveu  um sistema completo de  segurança, controle 
e gerenciamento para descentralizar o acesso e combater ataques 

de phishing e ransomware. Hoje, 89% das violações de computador ainda 
estão relacionadas a senhas fracas, reutilizadas ou roubadas, de acordo 
com o Verizon Data Breach Investigation Report de 2021. Para contornar 
o problema de lembrar muitas senhas, as empresas têm usado soluções 
de acesso centralizadas como SSO (Single Sign-on), IAM (Identity Access 
Management), PAM (Privileged Access Management) ou gerenciadores 
de senhas. A solução incorpora uma estratégia abrangente de resiliência 
cibernética, permitindo a segmentação de sistemas e criando senhas  
exclusivas e fortes (https://mycena.co/pt/home-pt/).

Índice Orcas avalia potencial omnichannel  
de empresas

@As tendências do mercado são constantemente atualizadas, e algo 
que vem se tornando cada vez mais essencial para os empreende-

dores brasileiros é estabelecer uma estratégia omnichannel. O Índice 
Orcas é uma ferramenta que rastreia a evolução do seu negócio a fim 
de se obter uma experiência centrada no cliente. Seu diferencial em 
relação a outros índices é a solidez, pois tem embasamento científico 
e conta com a utilização de benchmarks ao invés de apenas o próprio 
conhecimento da empresa ou opiniões de executivos, práticas comuns 
nessa área. Além disso, a metodologia do Índice Orcas foi aplicada 
em um estudo acadêmico na varejista Magazine Luiza, em 2016. Essa 
pesquisa compreendeu ações centradas no cliente que possibilitaram 
o crescimento de vendas em um novo modelo de operação. Para fazer 
uma uma avaliação omnichannel, acesse https://lnkd.in/dq6ybhV.

Sankhya expande atuação no interior  
de São Paulo 

@A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP 
e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), que 

recebeu um investimento de R$ 425 milhões, do fundo Soberano de 
Singapura (GIC), tornando-se uma das maiores empresas do setor do 
Brasil, está anunciando a ampliação da sua atuação em Bauru, interior 
paulista, onde mantém uma Unidade de Negócios, desde 2020. Agora, 
a Unidade passará a atender também às cidades de São Carlos, Arara-
quara, Marília e Assis. A expectativa é que, no período de dois anos, a 
operação conquiste 150 novos clientes. Segundo Eduardo Thomazim, 
gestor da Unidade Centro Oeste Paulista, mesmo com a retração da 
economia gerada pela pandemia, a expectativa de crescimento na região 
é alta. “Com essa expansão, além de Bauru, poderemos atender diversas 
cidades da região, possibilitando um market share interessante que será 
fundamental para consolidarmos a nossa marca regionalmente, além 

ricardosouza@netjen.com.br

Como as empresas devem se proteger 
em um mundo onde a digitalização está 

acontecendo cada vez mais rápido?
As dificuldades impostas pela pandemia fizeram com que a transformação digital se acelerasse cada vez mais nas 
organizações, como forma de se adaptar a uma nova realidade.

Dean Coclin (*)

Foi uma forma das empresas se adap-
tarem às mudanças nos processos de 
trabalho e também à nova forma de 

abordagem dos seus consumidores, moti-
vada pela necessidade de isolamento social. 
Consequentemente, as corporações estão 
mais atentas ao avanço desta verdadeira 
revolução, ficando mais antenadas com a 
chegada de novas tendências capazes de 
impactar os negócios.

Como resultado, é natural esperar um 
foco maior na digitalização de processos e 
sistemas críticos; construção de operações, 
aplicativos e infraestrutura resilientes; 
na condução da tomada de decisões com 
base em dados e inteligência analítica; em 
cibersegurança; e, muito importante, na 
requalificação profissional.

Principais tendências de automação 
que estão por vir

Para os próximos anos, existem algu-
mas tendências tecnológicas que incluem 
Mobilidade, Big Data e Análise de Dados. 
Quando falamos em mobilidade, percebe-
mos que isso acontece devido à mudança 
de comportamento da sociedade ao longo 
dos anos. Hoje, as pessoas buscam infor-
mações instantâneas e desejam acessá-las, 
de qualquer lugar, pelo celular.

A Indústria 4.0 se destaca por sua varie-
dade de tecnologias avançadas, incluindo 
Internet das Coisas (IoT), Inteligência 
Artificial (IA), robótica e computação em 
nuvem. Portanto, será importante atender 
às personalizações do cliente na Indústria 
4.0. Customizando um negócio, é possível 
obter mais agilidade na entrega, flexibi-
lidade e redução de custos. Atualmente, 
estamos na onda da Inteligência Artificial, 
que representa decisões automáticas com 
um robô. Hoje em dia é necessário auto-
matizar o máximo possível.

Com as empresas migrando para servi-
ços online e suportando um número sem 
precedentes de funcionários trabalhando 
remotamente, a abordagem de perímetro 
tradicional e os modelos de segurança 
cibernética não são mais válidos. Essa abor-
dagem assume que todos os dispositivos, 
serviços e usuários dentro do perímetro 
podem ser confiáveis, enquanto todos 
aqueles fora do perímetro não são confi-
áveis. No entanto, o perímetro agora, de 
fato, desapareceu. 

Confiança e certificados digitais
Os três pilares padrão de segurança - con-

fidencialidade, integridade e disponibilida-
de - precisam agora ser aumentados com 
um quarto pilar. Esse pilar é a confiança. 
Como podemos confiar nos serviços online 
que usamos? Como podemos confiar nos 
sistemas que estamos acessando? Como 
podemos confiar no dispositivo que acessa 

perfeitamente na nuvem privada ou pública, 
no local ou por meio de uma solução de 
gerenciamento hospedada pela CA.

Não se esqueça da PKI
A infraestrutura de chave pública (PKI) 

é fundamental para proteger as transações 
digitais de hoje. Na empresa, as pessoas se 
autenticam rotineiramente para acessar re-
cursos corporativos. Eles podem fazer isso 
sem revelar sua identidade ou autenticar 
usando uma senha roubada. A identidade 
é tão importante quanto a autenticação, e 
a PKI pode ajudar a habilitar as práticas de 
identidade fortes necessárias para manter 
a integridade dos dados corporativos.

As organizações empresariais também 
precisam da capacidade de configurar seus 
dispositivos seguros em grande escala. Eles 
devem registrar esses dispositivos em uma 
plataforma de gerenciamento, fornecendo 
um certificado digital seguro para auten-
ticação na VPN ou outros recursos. Além 
disso, para organizações que precisam 
manter a continuidade dos negócios mesmo 
após a transição para uma força de trabalho 
bastante remota, a PKI também pode ofe-
recer suporte à assinatura de documentos 
para funcionários remotos.

As organizações precisam de uma pla-
taforma para rastrear automaticamente o 
ciclo de vida do certificado, de qualquer 
local. A solução deve ser automatizada para 
agilidade e oferecer suporte à implantação 
rápida de usuários adicionais, permitindo 
que os departamentos de TI ou de segu-
rança pré-provisionem certificados antes 
que um funcionário se junte à organização 
- ou automaticamente após a integração. 
Para as organizações globais cada vez mais 
dispersas de hoje, uma solução de PKI mo-
derna deve oferecer suporte a implantações 
flexíveis que são fáceis de manter e podem 
ser escalonadas sem problemas. Ele deve 
ser capaz de atender aos requisitos de im-
plantação no país e também estar pronto 
para oferecer suporte à nuvem pública, 
privada ou híbrida. 
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nosso ambiente? E como podemos confiar 
nas atualizações, mensagens e outras inte-
rações que nossos computadores conduzem 
diariamente, muitas vezes em segundo pla-
no e muitas vezes sem nossa intervenção?

Os certificados digitais são uma pedra 
fundamental na construção da confiança de 
que precisamos para conduzir nossa vida 
pessoal e empresarial de maneira segura. Os 
certificados digitais podem ajudar a proteger 
os dados em trânsito nas redes ou em repouso. 
Eles também podem fornecer um mecanismo 
forte para autenticar indivíduos e dispositivos, 
incluindo dispositivos IoT em nossos sistemas 
para que possamos ter certeza de que esta-
mos nos comunicando e nos conectando com 
aqueles em quem confiamos.

É importante observar que os certificados 
digitais por si só podem não ser suficientes 
para construir e manter os níveis de confiança 
exigidos. No passado, certificados digitais 
mal gerenciados e suas chaves associadas 
foram usadas por agentes mal-intencionados. 
Os criminosos roubaram certificados de em-
presas confiáveis   e os usaram para assinar 
digitalmente atualizações de software ou 
realizar outras atividades mal-intencionadas. 
Como qualquer ativo valioso, as chaves pri-
vadas de certificados digitais precisam ser 
devidamente protegidas.

No mundo pós-pandemia, continuaremos 
experimentando um aumento no número de 
pessoas e organizações que aproveitam o 
trabalho remoto, engajando-se no emprego 
de novas plataformas online e na implan-
tação de dispositivos IoT em residências e 
escritórios. Isso levará a um aumento no 
número de certificados digitais que uma 
organização terá que gerenciar. Com a 
erosão do perímetro de segurança, esses 
certificados digitais precisarão ser emitidos, 
renovados, revogados e gerenciados conti-
nuamente para garantir sua integridade. A 
escala e o volume absolutos de certificados 
digitais a serem gerenciados exigirão que as 
organizações empreguem soluções escalo-
náveis   para gerenciar certificados digitais 

Educação midiática para 
maiores de 60 anos

O Instituto Palavra Aberta 
lança o EducaMídia 60+, um 
programa criado para promover 
a educação midiática de pessoas 
acima de 60 anos, tornando-as 
aptas a ler e produzir infor-
mações de maneira reflexiva e 
responsável e, assim, participar 
plenamente da sociedade conec-
tada. A iniciativa tem o intuito 
de engajar e treinar os idosos, 
que segundo levantamento da 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), têm se tornado alvo 
frequente de golpes digitais.

“O percentual de pessoas com 
mais de 60 anos no país com aces-
so à rede mundial de computado-
res cresceu de 68% para 97%, nos 

últimos quatro anos. Essa nova 
era de conexão tem promovido 
debates e iniciativas para auxiliar 
esse público. E é nesse contexto 
que o EducaMídia60+ pretende 
atuar: como uma prestação de 
serviço à sociedade”, comenta 
Patrícia Blanco, presidente do 
Instituto Palavra Aberta. O pro-
jeto EducaMídia 60+ disponibiliza 
uma coleção de materiais gratui-
tos, como guias, cartilhas digitais e 
outros recursos pedagógicos que 
podem auxiliar, além dos idosos, 
profissionais que estejam inte-
ressados em organizar oficinas 
e cursos de educação midiática 
para esse público (https://60mais.
educamidia.org.br/).
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D - Missão Empresarial
Os Emirados Árabes Unidos é o destino da Missão Empresarial do Se-
brae-SP, que será realizada entre os dias 13 e 21 de fevereiro de 2022. 
Uma oportunidade para os empresários visitarem os principais polos de 
exportação, alimentos e bebidas e food service. Os participantes estarão 
presentes,com acompanhamento técnico especializado, em dois grandes 
eventos de negócios e inovação: Gulfood e Expo 2020. A missão inclui 
ainda a possibilidade de participação em uma rodada de negócios, visitas 
técnicas aos principais locais de tendências e a possibilidade de realizar 
a aproximação com potenciais compradores. São 20 vagas disponíveis 
para micro e pequenas empresas. Pré-inscrição no link (sebrae.conta-
tosebraesp.com.br/missaoemirados).

E - Acervo Histórico
Rei e Rainha da Espanha e da Suécia, Nelson Mandela, Pablo Neruda, 
Di Cavalcanti, Vinicius de Moraes e o ex-presidente da república João 
Figueiredo,  fazem parte das personalidades que se hospedaram no 
antigo Ca’d’Oro. O primero Hotel de cinco estrelas de São Paulo, 
que começou como um restaurante que revolucionou a gastronomia 
paulistana, é testemunha ocular dos acontecimentos da cidade. 
Mesmo após a revitalização que aconteceu em 2009, Fabrizio Guz-
zoni, proprietário do Ca’d’Oro e neto do fundador, ainda guardava 
as últimas peças do acervo histórico do empreendimento. Tais peças 
remanescentes datadas de 1953 a 2009 serão leiloadas no próximo 
dia 19, às 11h, em um evento exclusivamente online. Variando de 
R$ 50,00 a R$ 200,00, os lances mínimos já podem ser realizados em 
(www.lancetotal.com.br).

F - Estágio e Aprendizagem
Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Expo CIEE 
Virtual. O evento totalmente gratuito e online contará com mais de 
100  palestras, estandes virtuais e oportunidades de estágio e apren-
dizagem. A feira será realizada entre 8 e 12 de novembro das 8h às 
20h. Os visitantes inscritos terão acesso à plataforma que remete a 
um pavilhão virtual e  poderão interagir por meio de áudios e vídeos 
com os expositores presentes na feira. Desde sua fundação, há 57 
anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por 
meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente so-
cioassistencial com a aprendizagem. Em paralelo, mantém uma série 
de ações socioassistenciais voltadas à promoção do conhecimento 
e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias. Faça a sua 
inscrição no link: (https://www.expociee.com.br/). 

A - Pessoa com Deficiência 
Estão abertas as inscrições para o curso remoto de Assistente de Logís-
tica às pessoas com deficiência da Capital. Ação, totalmente gratuita, é 
uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e o Centro Paula Souza, com o apoio do Centro de Tecno-
logia e Inovação. O curso terá carga horária de 60 horas, realizado em 
12 dias, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e, é acessível 
com interpretação de libras, material adaptado e linguagem simples. As 
aulas têm início no próximo dia 27 e as pessoas com deficiência com 
mais de 18 anos, devem se inscrever por meio do link (https://forms.
gle/NNue56Y32j6et1Ze6). Outras informações, no site (https://www.
pessoacomdeficiencia.sp.gov.br). 

B - Inovação da Indústria
Steve Wozniak, cofundador da Apple, engenheiro e programador que 
trabalhou ao lado de Steve Jobs, fará uma análise sobre o futuro da 
inovação, no próximo dia 20, durante o lançamento do 9º Congres-
so Brasileiro de Inovação da Indústria. A iniciativa, resultado de 
uma parceria entre Sebrae e Confederação Nacional da Indústria, 
objetiva mostrar como a inovação pode ser aplicada em qualquer 
negócio, independente do porte da empresa. Além de apresentar as 
principais perspectivas para a inovação no contexto pós-pandemia, 
expondo como os desafios impostos pela COVID-19 transformaram a 
inovação em um vetor que une os cinco continentes. Na abertura, o 
presidente do Sebrae, Carlos Melles e o presidente da CNI, Robson 
Andrade, farão a recepção ao público. Inscrições e informações: 
(www.congressodeinovacao.com.br).

C - Linha de Lácteos 
Com investimento de mais de R$ 70 milhões, a Betânia Lácteos acaba 
de inaugurar uma nova fábrica em Morada Nova (CE). A unidade terá 
uma área de cerca de 5 mil m², com capacidade de processamento de 
200 mil litros de leite por dia e irá produzir leite em pó, leite conden-
sado e demais compostos lácteos. Com a nova estrutura, o complexo 
industrial passa a produzir toda a linha de lácteos da Betânia e amplia 
a capacidade de processamento da empresa para mais de 1,4 milhão 
de litros de leite por dia, o que coloca a empresa entre as dez maiores 
indústrias de lácteos do Brasil. São 60 novos empregos diretos e 4 mil 
indiretos, graças ao aumento na capacidade de processamento de leite 
e na produção dos novos produtos lácteos. A cada 50 litros de leite 
captado pela Betânia, um emprego é gerado no Nordeste. Saiba mais: 
(www.betanialacteos.com.br).

G - Gerando Empregos
Dentro do plano de expansão e para atender à demanda de mercado, a 
Altenburg, empresa catarinense quase centenária, que figura como a maior 
fabricante de travesseiros do Brasil e América Latina, acaba de inaugurar 
uma nova fábrica de 18 mil m², na cidade de Nossa Senhora do Socorro, 
em Sergipe. A empresa, que tem em seu DNA a sustentabilidade, apostou 
forte na nova unidade Nordeste, onde atua desde 2009. A fábrica atual 
tem 7,5 mil m² e a nova planta passará a contar com 18 mil m² de área 
construída, com muita área verde e melhor aproveitamento dos espaços, 
trazendo a natureza para o dia a dia dos colaboradores. A fábrica tem 230 
colaboradores e com o novo espaço pode chegar a 400. Esta operação 
amplia as linhas de produtos de edredons, colchas, roupas de cama, pro-
tetores, travesseiros e toalhas felpudas (www.altenburg.com.br).

H - Linha de Licenciados
O Brasil bateu muitos recordes dentro das quadras, pistas e piscinas 
nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Fora delas, a melhor participação da 
história do país na competição também impulsionou a venda de produtos 
oficiais do Time Brasil. Mais de 26.000 itens licenciados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) foram adquiridos pela torcida verde-amarela 
até o fim competição, em agosto. Agora, com as atenções voltadas a Paris 
2024, o fã do esporte olímpico poderá continuar apoiando a preparação 
dos atletas brasileiros, já que os royalties das vendas são revertidos ao 
COB, que com isso investe nas modalidades. Confira a linha de produtos 
oficiais do Time Brasil em: (https://produtostimebrasil.com.br/).

I - Soluções para Desafios
O Impacta, programa de inovação aberta desenhado pelo Laboratório de 
Inovação do Ministério Público/RJ, e executado com o apoio da Semente 
Negócios, irá selecionar negócios de todo Brasil que tenham soluções 
inovadoras para a resolução de nove desafios mapeados pela Instituição. 
Objetiva aperfeiçoar a atuação do MP-RJ por meio da junção de esforços 
possibilitada pela inovação aberta. Os participantes contarão com trei-
namentos para o desenvolvimento de sistemas e negócios, mentoria por 
procuradores, promotores e servidores do MP-RJ, e acesso seguro aos 
dados necessários para que as soluções sejam desenvolvidas. Ao final, o 
MPRJ selecionará quais soluções serão implementadas pela Instituição. 
Inscrições e mais informações: (https://www.mprj.mp.br/inova/impacta/).

J - Aeronaves Sustentáveis. 
Electra.aero Inc. (Electra), uma fabricante de veículos eSTOL (sigla inglês 
para decolagem e aterragem curta) e a Flapper Tecnologia S.A. (Flapper), 
a maior plataforma de aviação privada sob demanda da América Latina, 
anunciam um acordo, que deve dar à Flapper a incumbência de comercia-
lizar até 30 aeronaves elétricas fornecidas pela Electra. Com data prevista 
para 2027, a operação vai incluir pelo menos cinco capitais da América 
Latina, com foco especial na cidade de São Paulo. A aeronave de asa fixa 
levará inicialmente até sete passageiros e um piloto ou 820kg de carga 
por até 800km em todas as condições meteorológicas. A América Latina 
é um importante mercado de mobilidade aérea urbana e a cidade de São 
Paulo, opera a maior frota de helicópteros de passageiros do mundo. 
Outras informações: (www.flyflapper.com). 

Contradição tecnológica: 
os ‘cringes’ pagaram 

a língua

Quem tem mais de 
25 anos, com certeza 
já ouviu - ou já disse 
- frases como: “a 
tecnologia vai acabar 
com os empregos” 
ou “a tecnologia vai 
afastar as pessoas”

É possível, ainda, lis-
tar uma dezena de 
citações de grandes 

nomes da humanidade que, 
no passado, viam com maus 
olhos a evolução tecnológi-
ca. Para trazer apenas um 
exemplo, Pablo Picasso disse, 
certa vez, que “computadores 
são inúteis. Eles conseguem 
apenas lhe dar respostas”.

Sim, para nós, que somos 
cringes - e saber o que é isso já 
diz muito sobre nossa relação 
com a tecnologia -, o advento 
da internet, por exemplo, foi 
um processo de muito apren-
dizado e, por vezes, de muita 
dor. É claro que, ao olharmos 
a Geração Z e sua estranha 
relação com as outras pessoas 
- principalmente por terem 
dificuldade de lidar com outro 
ser humano sem um gadget 
intermediando -, ainda nos 
assustamos. Deveríamos?

O foco aqui é, justamente, 
a humanização e a grande 
contradição em torno de 
como a evolução tecnológi-
ca nos permite desenvolver 
relações mais próximas. Mas, 
para falarmos do presente e 
olharmos para o futuro, preci-
samos voltar, brevemente, ao 
passado. Imagine que nossos 
avós eram impactados por 
um anúncio de jornal. Um 
único anúncio, com a mesma 
imagem e o mesmo texto para 
atingir as mais diferentes 
pessoas de variadas classes 
sociais.

Afinal, comprar uma lata de 
leite condensado nunca foi 
um grande segredo. Um guar-
da-roupas era apenas mais 
um item da sua casa. Mas o 
tempo passou e nossa relação 
com as marcas foi mudando. 
Um balzaquiano qualquer 
adora comparar elementos 
parafraseando Tostines (diga 
para um adolescente “Tos-

tines vende mais porque é 
fresquinho ou é fresquinho 
porque vende mais?” – ele vai 
olhar para você como quem 
vê uma assombração).

Se você comprou leite Par-
malat porque foi impactado 
por crianças fantasiadas de 
animais, saiba que fez parte 
de um momento estratégico 
em nossa história, quando 
as ações das marcas já eram 
cheias de storytelling, mes-
mo antes desse termo ser 
popularizado. A título de 
curiosidade, a primeira men-
ção oficial veio em 1993, com 
Joe Lambert, nos Estados 
Unidos.

Pulemos alguns anos, do 
fim da década de 90 para 
os dias de hoje. A evolução 
tecnológica que durante 
anos tirou o sono de alguns, 
não apenas não destruiu em-
pregos ou afastou as pessoas 
como, pelo contrário, teve 
papel fundamental na huma-
nização das relações. Se antes 
as marcas apenas “falavam” 
o que desejavam anunciar e 
a audiência “aceitava”, hoje 
o cenário é muito diferente. 

Comprar um guarda-roupa, 
como citado acima, envolve, 
por exemplo, “conversar” 
com uma “pessoa” chamada 
Lu, que se tornou tão real que 
é tratada como uma persona-
lidade e seguida por milhões 
de seres humanos. Hoje, as 
marcas são vistas como se-
res com personalidade, que 
acertam e erram, que falam 
e escutam. 

Escolher uma lata de leite 
condensado, por exemplo, 
vai muito além da embala-
gem que traga uma moça 
camponesa. Hoje, conquistar 
seu público exige que sua 
marca seja alguém, de fato. 
Comprovando a contradição, 
no momento mais sensível da 
humanidade no século atual, 
foi justamente ela, a tecnolo-
gia, que nos permitiu manter 
as relações humanas tão pró-
ximas, mesmo distantes – e 
em meio a uma pandemia.

Por essas e tantas outras, 
que nós, cringes, pagamos 
a língua.

(*) - É diretor de Comunicação e 
Marketing da Tecnobank.

Cristiano Caporici (*)

A proposta (PEC 100) 
unifica tributos, ins-
titui um imposto es-

pecial para desestimular o 
consumo de bebidas e cigar-
ros no lugar do IPI e finaliza 
as isenções para produtos 
da cesta básica, inserindo no 
lugar um programa que de-
volve dinheiro diretamente 
às famílias de renda menor.

O texto foi entregue pelo 
relator, senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), aos 
líderes partidários da Casa. 
Com o objetivo de simplifi-
car a tributação ao longo da 
cadeia produtiva e eliminar 
repasses para os preços 
finais, a PEC 110 não trata 
da reforma do Imposto de 
Renda (IR). Aprovada na Câ-
mara no início de setembro, 
as mudanças no IR estão em 
tramitação no Senado.

O texto unifica contribui-
ções federais que incidem 
sobre o faturamento das 

O Senado apresentou na terça-feira (5) o relatório para a 
reforma dos tributos sobre o consumo.

Pesquisa da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) estima que a mo-
vimentação financeira do varejo para 
o Dia das Crianças, comemorado no 
próximo dia 12, deverá alcançar R$ 
7,43 bilhões. Caso seja confirmada essa 
expectativa, será o maior faturamento 
do comércio varejista nacional para a 
data, desde 2015, quando atingiu R$ 
7,52 bilhões. Essa é a terceira data mais 
importante do varejo, depois do Natal 
e do Dia das Mães.

No ano passado, a movimentação 
financeira para a celebração das crian-
ças totalizou R$ 6,52 bilhões, menor 
resultado desde 2009, de R$ 6,18 
bilhões, mostrando retração de 11,3% 
em relação a 2019, de R$ 7,35 bilhões. 
De acordo com economista sênior da 
CNC, Fabio Bentes, o avanço de 14% 
em 2021, já descontada a inflação, é 
atribuído à fraca base comparativa de 
2020 sobre 2019, quando a receita das 
vendas somou R$ 7,35 bilhões. 

O economista acredita que, tal como 
aconteceu a partir de 2017 e observado 
nos anos anteriores, a tendência é de 
recuperação das vendas. “De 2017 em 
diante, as vendas vieram crescendo 
pouco, mas cresceram, e foram inter-

A data é a terceira mais importante 
depois do Natal e do Dia das Mães.
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Reforma tributária: relatório eleva 
imposto sobre bebida e cigarro

Após quase dois anos de discussões, o Senado apresentou o relatório para a reforma dos tributos 
sobre o consumo

Em relação ao IBS, o texto 
propõe que haja uma legisla-
ção única para os 26 estados, 
o Distrito Federal e os mu-
nicípios. A legislação única 
poria fim à guerra fiscal entre 
os estados. A cobrança seria 
no destino, no local onde a 
mercadoria foi consumida. 

A lei complementar que 
instituirá o IBS pode trazer 
alíquotas reduzidas e isen-
ções para vários setores da 
economia, como agronegó-
cio, gás de cozinha, educação, 
saúde, transporte público e 
compras de entidades be-
neficentes. Camadas mais 
pobres da população seriam 
beneficiadas com a devolução 
direta de impostos. Em con-
trapartida, atividades como 
operações com combustíveis, 
lubrificantes e produtos rela-
cionados ao fumo, serviços 
financeiros e operações com 
imóveis poderiam ter alíquo-
tas mais altas (ABr).

empresas e funde impostos 
estaduais e municipais em 
outro imposto. Pela pro-
posta, a Contribuição sobre 
Bens e Serviços (CBS) 
substituirá a Cofins, o PIS e 
o Pasep.

O Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS) substituirá 
o ICMS, arrecadado pelos 
estados, e o ISS, de respon-
sabilidade dos municípios. 

Tanto a CBS como o IBS não 
são cumulativos e incidem 
apenas sobre o valor agrega-
do em cada fase da produção 
e da comercialização do 
produto ou do serviço.

A proposta não unificou o 
IOF, a Cide e o salário-edu-
cação no novo tributo fede-
ral. Mesmo assim, o texto é 
mais amplo que o projeto do 
governo. 

CNC estima faturamento recorde do 
varejo para o Dia das Crianças

2,31 bilhões, seguido pelo ramo de ves-
tuário e calçados (R$ 2,21 bilhões), com 
crescimento real em relação à mesma 
data de 2020 em torno de 28% a 29%. 
A análise regional revela que o estado 
de São Paulo se mantém na liderança 
absoluta, com movimentação financeira 
de R$ 2,68 bilhões, seguido por Minas 
Gerais (R$ 758,5 milhões), Rio Grande 
do Sul (R$ 687,2 milhões) e Rio de 
Janeiro (R$ 655,7 milhões). Juntos, os 
quatro estados deverão responder por 
53,4% do total movimentado na data 
comemorativa. 

Fabio Bentes disse que apesar do au-
mento na circulação de consumidores, 
o varejo brasileiro terá dificuldades para 
evitar repasses aos preços de bens e 
serviços ao consumidor final diante da 
inflação anualizada de 10,1%, segundo o 
IPCA-15. Os itens que compõem a cesta 
típica da data aumentaram 7%, maior 
taxa desde 2016 (8,8%). Segundo Fabio 
Bentes, “a crise ainda está nos calcanha-
res do comércio”. Entre os produtos e 
serviços mais demandados nessa época 
do ano, os maiores reajustes em 12 meses 
são observados nos preços de bicicle-
tas (15,9%), doces (12,3%) e lanches 
(10,9%), de acordo com a CNC (ABr).

rompidas por esse ano atípico de 2020 
(devido à pandemia da Covid-19)”, 
disse. A expectativa de expansão das 
vendas este ano, se deve ao aumento 
de 34% na circulação de consumidores 
registrado desde o fim da segunda onda 
da crise sanitária, em outubro de 2020, 
até o final do mês passado. 

Segundo a CNC, o ramo de eletroele-
trônicos e brinquedos será mais uma 
vez o destaque das vendas para o Dia 
das Crianças, respondendo por 31% do 
volume projetado, ou o equivalente a R$ 



Chief Data Officer: 
surge uma 

nova função

Os dados são um dos 
ativos mais valiosos 
que qualquer empresa 
pode possuir, mas 
descobrir como 
maximizar esse 
valor é algo que 
muitas organizações 
continuam tentando

Dado esse cenário, fica 
cada vez mais evi-
dente a necessidade 

de uma forte liderança na 
área, em tese a ser exerci-
da pelo Chief Data Officer 
(CDO), executivo cada vez 
mais presente nas organiza-
ções, que deve definir estra-
tégias de dados e gerenciar 
ativos de informação. 

No entanto, de acordo 
com pesquisa da Exasol, 
uma empresa alemã que 
produz software para ge-
renciamento de bancos de 
dados, não há consenso 
acerca de qual deve ser o 
exato papel do CDO, com 
50% deles acreditando 
que as expectativas das 
organizações sobre suas 
responsabilidades estão 
equivocadas. 

A pesquisa ouviu 250 
CDOs no Reino Unido, Es-
tados Unidos e Alemanha, 
tendo descoberto também 
que demandas irrealistas 
das empresas estão levando 
muitos desses profissionais 
a deixarem seus empregos 
prematuramente. Metade 
dos CDOs ouvidos disse 
sentir que o valor de seu tra-
balho não era reconhecido 
por sua empresa, enquanto 
quase a mesma proporção 
disse que as expectativas 
das organizações para o 
papel exercido são muito 
altas e mal fundamentadas. 

Isso ajuda a explicar por 
que as organizações têm 
dificuldade para contratar 
e manter CDOs; apenas 8% 
deles permanecem em seus 
cargos por mais de mais 
de três anos. Além disso, 
pelo fato de essa ser uma 
função relativamente nova, 
os requisitos exatos e as 
especificações de trabalho 
para a função variam muito 
de organização para orga-
nização, assim como suas 
áreas de foco e os problemas 
urgentes, não rotineiros, 
que tem que enfrentar. 

Além disso, sua área de 
atuação é variada - de go-
vernança de dados a ciência 
de dados - e as decisões de 
contratação são frequente-

mente feitas por pessoas 
que não entendem total-
mente os desafios a serem 
enfrentados ou variedade 
de habilidades necessárias 
à função. 

Os CDOs não vivem uma 
situação confortável: 23% 
dos entrevistados relataram 
falta de suporte e recursos e 
18% disseram que sua fun-
ção não estava claramente 
definida, aumentando a 
frustração e gerando difi-
culdades de relacionamen-
to com as lideranças da 
empresa, que usualmente 
não tem as habilidades e 
conhecimentos suficientes 
acerca de dados e não en-
tendem que problemas di-
ferentes exigem habilidades 
diferentes. 

Assim, fica claro que uma 
organização precisa ter 
claramente definidos seus 
objetivos e, só então, recru-
tar o CDO com o conjunto 
de habilidades e experiência 
corretos para auxiliá-la a 
atingir esses objetivos. 

Há também outra área 
delicada: o relacionamento 
entre o CDO e o CIO. Em-
bora suas funções tenham 
alguns pontos de contato 
e até mesmo de sobre-
posição, suas funções se 
complementam, havendo 
um ditado na área que diz 
que “o CIO cuida do balde, 
enquanto o CDO cuida da 
água”, já sendo claro que o 
CDO precisa ter um conjun-
to de habilidades diferente 
das do CIO. 

Recrutar pessoas para as 
funções da profissão apre-
senta outro desafio; 63% dos 
entrevistados disseram que 
o sistema educacional não 
faz o suficiente para mostrar 
as oportunidades na área 
e para formar adequada-
mente esses profissionais, 
apesar das qualificações 
formais não terem tanta 
importância no momen-
to da contratação de um 
CDO, sendo a experiência 
anterior e um histórico 
comprovado de entregas 
requisitos tidos como mais 
importantes. 

Esse cenário deve ser 
válido também para o Bra-
sil, mostrando como são 
grandes os desafios que 
nossas organizações devem 
enfrentar no caminho para 
a transformação digital, 
essencial para nosso futuro. 

(*) - Doutor em Ciências 
pela USP, é professor da 

Faculdade de Computação e 
Informática da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Jean Malaquias (*)

Nós não lidamos com o dinheiro da mesma forma com 
a qual nossos pais ou avós lidavam. Muito provavelmente, 
nossos filhos também terão comportamentos diferen-
tes do que temos hoje. A gestão financeira, que antes 
predominava manualmente com as cédulas, vem sendo 
constantemente inovada com o advento dos avanços 
tecnológicos e investimentos em inteligência artificial, a 
qual proporcionou o surgimento de novas moedas digitais 
e sistemas de gestão online.

A necessidade de atualização do mercado, impulsionada 
pela pandemia, possibilitou um avanço inimaginável do 
setor financeiro que não era esperado. A moeda física, 
perpetuada por anos em nossa sociedade, já deixou de ser 
a predominante dentre a grande maioria da população. 
Em substituição, as criptomoedas foram, sem dúvida, um 
dos maiores avanços e explosão de investimentos feitos 
no último ano. 

Segundo uma pesquisa feita pela Hashdex, a maior 
gestora de criptomoedas do país, o crescimento regis-
trado desde o começo de 2021 foi de 938% - um salto de 
quase 300 mil investidores a mais do em comparação ao 
ano anterior. Hoje, o papel moeda deixou de ser saudável 
para a economia de um país. Além de causar enorme des-
matamento para sua circulação, sua impressão também 
é cara, gerando um custo maior do que representa e, 
consequentemente, um prejuízo para os bancos nacionais. 

Em contrapartida, as criptomoedas vieram para estabi-
lizar a economia, incapaz de gerar uma inflação da mesma 
forma que o dinheiro físico. Mesmo com sua limitação 
quantitativa – escassez equivalente ao ouro no merca-
do – são uma tendência que veio para ficar. Fora elas, o 
machine learning é outra grande inovação, com fortes 
expectativas futuras. 

O ensinamento profundo das máquinas, capaz de desen-
volver a habilidade de desempenharem funções humanas 
e, até mesmo raciocinarem de forma parecida, poderá 
evoluir em níveis antes apenas imaginados em filmes. 
Em poucos anos, os cientistas não serão mais necessários 
para ensinar tais máquinas, aprendizado que será feito 
diretamente entre uma máquina e outra – conquista que 

O ensinamento profundo das máquinas poderá evoluir em 
níveis antes apenas imaginados em filmes.

Além disso, de acordo 
com a Digital Defynd, 
a taxa de abertura de 

mensagens no WhatsApp é 
superior a 70%, sendo um 
ótimo meio para o trabalho 
de marketing das empresas. 

E não para por aí, com 
sua base de 2 bilhões de 
usuários, a terceira maior do 
mundo, ficando atrás apenas 
do YouTube e Facebook, o 
WhatsApp é uma das fer-
ramentas mais promissoras 
para conquistar clientes e 
melhorar o relacionamento 
com eles, isso porque além 
do seu tamanho em território 
mundial, ele ainda permite 
que empresas mantenham 
um relacionamento mais 
humano e pessoal com os 
consumidores. 

Diante disso, organizações 
brasileiras vêm investindo 
no meio para manter uma 
relação mais próxima com o 
cliente, criando uma imagem 
de confiança no mercado e, 
como consequência, atraindo 
outras pessoas, já que com 
a satisfação, o consumidor 
torna-se um grande defensor 
da marca. Pensando nisso, o 
CCO e CO-founder da Huggy, 
plataforma de atendimento 
digital, Willians Oliveira, re-
solveu listar cinco dicas para 
ajudar a manter a comunica-
ção mais profissional: 
 1) Evite mensagens de 

bom dia, religiosas 
ou piadas - Antes de 
enviar qualquer men-
sagem que não seja em 
relação ao trabalho ou 
atendimento ao clien-
te, pense se você falaria 

A diretoria da Aneel aprovou a realização de um leilão de 
contratação emergencial de energia de reserva, a ser reali-
zado no próximo dia 25. O novo leilão foi aprovado “como 
parte das medidas para otimização do uso dos recursos 
hidroenergéticos e para o enfrentamento da atual situação 
de escassez hídrica, a maior em 91 anos”.

No certame, será contratada energia de reserva prove-
niente das fontes eólica, solar fotovoltaica e termelétrica a 
óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural, 
com conexão nos submercados Sudeste/Centro-Oeste e 
Sul, que são as regiões mais afetadas pela falta de chuvas 
que reduziu o nível dos reservatórios de hidrelétricas. A 
contratação será feita por edital de procedimento compe-
titivo simplificado. 

Dessa maneira, os órgãos responsáveis devem “reduzir 
prazos, simplificar requisitos, quando couber, e editar 
rotinas operacionais provisórias, regras e procedimentos 
de comercialização transitórios de modo a viabilizar o 
suprimento em tempo reduzido”, informou a agência. As 
empresas geradoras de energia interessados no leilão de-
vem enviar suas propostas entre os próximos dias 15 e 18. 
O preço-teto da energia será de R$ 1.619 megawatt-hora 
(MWh) para as termelétricas e de R$ 347 MWh para usinas 
eólicas, solares e de biomassa (ABr).

Como deixar sua comunicação 
mais profissional no WhatsApp

Segundo uma pesquisa realizada pelo Panorama Mobile Time/Opinion Box, o WhatsApp é o aplicativo 
mais aberto por dia no Brasil, e segundo a Baum Digital, 80% dos usuários europeus e latino-
americanos o utilizam como o principal meio de comunicação

indeterminado na sua 
imagem profissional. 

 4) Horário comercial 
deve ser levado a 
sério - Não tem nada 
mais desagrádavel do 
que decidir questões 
corporativas ou aten-
der clientes depois do 
expediente ou em um 
happy hour, certo? E 
no WhatsApp não é di-
ferente. Apesar de não 
ser necessário respon-
der no mesmo momen-
to, é importante evitar 
essa comunicação em 
horários inadequados. 

 5) Evite o uso de emojis 
com quem não tem 
intimidade - Hoje em 
dia é normal o uso de 
emojis para expressar 
alguns sentimentos, 
contudo, nem sempre 
as interpretações so-
bre aquela “carinha” 
são as mesmas para 
todo mundo. Diante 
disso, evite o uso deles 
para clientes e colabo-
radores com quem não 
tenha intimidade, isso 
evita com que haja uma 
má interpretação. 

Para auxiliar empresas 
de todos os tamanhos a 
utilizarem, de forma profis-
sional, as redes sociais, para 
conquistar e fidelizar cada 
vez mais clientes, a Huggy 
vem lançando eventos sobre 
esses temas. E claro, que 
com o WhatsApp não vai ser 
diferente. - Fonte e outras 
informações: (https://www.
huggy.io/pt-br).

É uma das ferramentas mais promissoras para conquistar 
clientes e melhorar o relacionamento com eles.
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isso pessoalmente, 
caso a resposta seja 
“não”, evite mandar, 
pois, dependendo do 
tipo da mensagem 
pode acabar ofenden-
do, já que muitas vezes 
não conhecemos a vida 
íntima da pessoa com 
quem estamos con-
versando. O mesmo 
profissionalismo que 
você tem presencial-
mente também vale 
para o WhatsApp. 

 2) Cuidado com o por-
tuguês - Quando es-
crevemos um e-mail, 
geralmente, levamos 
um tempo a mais, 
pois tomamos cuidado 
com cada palavra. No 
Whats App nem sem-
pre temos essa preo-
cupação, e a rapidez 
com que escrevemos 
pode fazer com que 
erros aconteçam. 

  Inclusive, a autocor-
reção do teclado do 

celular pode virar um 
problema, já que a pa-
lavra original pode ser 
alterada por outra com 
significado totalmente 
diferente e gerar algum 
constrangimento. Por 
isso, antes de enviar, 
sempre dê uma revi-
sada na mensagem. 

 3) Atente-se ao des-
tinatário - Com a 
pressa, muitas vezes 
acabamos mandando 
mensagens que se-
riam destinadas para 
uma pessoa, para o 
destinatário errado. 
Isso acontece princi-
palmente quando se 
possui muitas conver-
sas ou grupos. 

  No geral, essa confusão 
pode não ter nenhuma 
consequência, mas 
dependendo do que é 
enviado e para quem, 
as consequências po-
dem ter impactos ne-
gativos e por tempo 

Contratação 
emergencial 

de energia elétrica

A Inteligência Artificial vai mudar a 
sua relação com o dinheiro

proporcionará um aumento gradativo da performance e 
conhecimento.

Ainda, a evolução da transmissão de conhecimento 
que hoje já se provou possível, poderá contribuir para a 
diminuição da burocracia e tempo de entrega de serviços 
ou produtos. A probabilidade de acerto será muito maior 
e mais rápida, especialmente com os resultados já vistos 
no desenvolvimento de programas capazes de criar outros 
semelhantes.

Todos esses avanços, quando aplicados no setor eco-
nômico, possibilitarão uma gestão muito mais assertiva e 
eficiente de nossas finanças, servindo como importante 
auxiliadora no mapeamento de gastos antecipadamente 
e, como equilibrá-las evitando prejuízos e endividamentos 
– até mesmo, bloqueando gastos e visando uma melhor 
educação financeira.

A inteligência artificial veio para automatizar processos 
e mostrar o que não podemos ver a olho nu. Ao mapear 
nosso histórico e mapear o comportamento, criará uma 
relação muito mais saudável com o nosso dinheiro, indican-
do os melhores caminhos a serem seguidos e as melhores 
opções para investimentos.

(*) - É CTO da Poupay+, fintech de gestão financeira exclusiva para mulheres 
(https://poupay.app/).
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Um panorama sobre 
o crime cibernético 

durante a COVID-19

As mudanças que 
começaram em 2020 
com a pandemia, 
se nos ensinaram 
alguma coisa, é que 
terão impacto a curto, 
médio e longo prazo

Nada será igual depois 
da COVID-19, e é uma 
ótima oportunidade 

para analisar e aprender 
com o passado projetando 
um futuro melhor. Durante 
estes últimos meses, foram 
vivenciadas situações em 
todo o mundo que repre-
sentaram múltiplos desafios 
em todas as áreas. Desde o 
confinamento e imposição 
de restrições para cidadãos 
e empresas, até testes, erros 
e acertos de vacinas. 

Enquanto a incerteza que 
cerca o vírus permanece 
desde sua descoberta no 
final de 2019 e o número de 
infecções continua, isso me 
faz pensar que, pelo que já 
vivemos, certamente haverá 
coisas que se repetirão no 
futuro. Se 2020 parecia um 
desafio para nós, 2021 não 
está muito atrás. Tenho 
comigo conceitos-chave 
para a relação entre o crime 
cibernético e a COVID-19. 

O que começou em 2020 
continua em 2021 e pro-
vavelmente vai durar mais 
além, então, é importante 
manter certas conside-
rações sobre segurança 
cibernética em mente. 
Novas Formas de Crime 
Informático: os cibercri-
minosos se adaptam mais 
rapidamente às novas cir-
cunstâncias, estão sempre 
um passo à frente daque-
les que tentam detê-los 
ou pegá-los e, durante a 
pandemia, esse cenário 
não foi exceção. 

De acordo com a Europol 
- agência responsável por 
garantir o cumprimento da 
lei europeia -, a incerteza é 
usada pelos ciberataques 
para explorar novas opor-
tunidades. Em uma era 
marcada por mudanças, ela 
se torna uma das maiores 
ameaças aos cidadãos e 
às organizações. Embora 
isso não seja novidade, os 
principais ataques em 2020 
aconteceram no setor de 
saúde e pesquisa, bem como 
entidades do setor público. 

Além de explorar a an-
siedade e a incerteza da 
sociedade, os invasores têm 
conseguido tirar proveito 
dos novos hábitos que nos 
cercam, como o home office 
e o aumento das transações 
online. O resultado? Milha-
res de novas campanhas de 
phishing que se passavam 
pela Organização Mundial 
da Saúde ou por entidades 
que, com a desculpa de um 
novo sistema que permite 
operações remotas, pedem 
verificação de dados. O ob-
jetivo, no entanto, continua 
o mesmo: violar o acesso e 
obter informações confi-
denciais de indivíduos ou 
organizações. 

Recentemente, com a 
chegada das vacinas e o 
início das campanhas de 
vacinação em vários países 

do mundo, crescem os 
casos de golpes e produ-
tos farmacêuticos falsos 
oferecidos, tendência que 
não para de crescer. En-
tidades governamentais e 
empresas de saúde- setores 
mais afetados: É claro que a 
vulnerabilidade em termos 
de segurança digital não se 
limita apenas às pessoas: 
empresas privadas e orga-
nizações governamentais 
também são alvos comuns 
de invasores. 

Estamos falando de furto 
de equipamentos médicos 
em lojas, prédios e esta-
belecimentos de saúde, 
interceptação de veículos 
que transportam remédios 
e materiais clínicos, ataques 
a estabelecimentos que 
vendem bens de primeira 
necessidade. As entidades 
governamentais são mais 
relevantes porque são res-
ponsáveis pelo plano de 
vacinação de cada país. 
Vamos pensar por um se-
gundo. Existe talvez uma 
atração maior para os ci-
bercriminosos hoje do que 
a distribuição de vacinas 
contra COVID-19? Agora, 
vamos pensar mais. 

Esse é o único objetivo ou 
por trás há algo ainda mais 
interessante, como o acesso 
às informações confiden-
ciais de cada cidadão? Sem 
dúvida, os cadastros online 
para garantir a vacinação, 
somado à verificação da 
identidade das pessoas e 
a logística para a aplicação 
das doses exigem medidas 
eficazes de segurança ciber-
nética, que garantam uma 
experiência ágil e segura 
para os cidadãos e governos. 
Não vamos perder de vista 
o fato de que os golpistas 
procuram ‘vender’ acesso 
rápido a vacinas que cor-
respondem a outras popu-
lações mais vulneráveis e 
em risco. 

Como isso é resolvido? 
Por meio da implantação 
de um sistema que permite 
aos cidadãos se cadastrar no 
plano nacional de vacinação 
de forma rápida, segura 
e remota. Por exemplo, 
reconhecimento facial e 
identificação do dispositivo 
móvel usado para o regis-
tro. Dessa forma, os entes 
governamentais garantem 
que apenas os cidadãos do 
grupo de risco receberão 
primeiro a vacina, e geram 
um banco de dados reutili-
zável para outras instâncias 
e / ou possíveis verificações 
futuras. 

Mas será que estamos 
prontos para o que está por 
vir? Hoje não somos iguais a 
um ano atrás: testemunha-
mos todos os tipos de frau-
des ou crimes relacionados 
à COVID-19. Hoje, temos 
novos problemas que se 
somam aos antigos. O futuro 
tem a ver com devolver aos 
cidadãos o que lhes per-
tence, sua identidade, seus 
atributos, seus pertences e 
ativos digitais, e estamos 
fazendo a nossa parte junto 
com a Microsoft. 

(*) - É CEO da VU Security, empresa 
líder em proteção de identidade e pre-

venção de fraude na América Latina.

Sebastian Stranieri (*)
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Francisco Alberto Martins Touças, na qualidade de Presidente
da Assembleia Geral  da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores
sócios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores,
grande-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois)
anos no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos
Estatutos Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do
clube, à Rua Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 29 de novembro de 2021
(segunda-feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo
de 500 (quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer
número (art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembleia aberta até às
18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40
(quarenta) membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em
representação proporcional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36,
letra “a” e art. 40, parágrafo 6º. dos Estatutos Sociais); Esclarecimentos: 1) O registro
do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no quadro
social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral
(art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos
termos do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao
Conselho Deliberativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de
1 (um) a 60 (sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria
somente poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais);
4) Não será permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art.
38, parágrafo 2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 27 de Setembro 2021. Francisco
Alberto Martins Touças - Presidente da Assembleia Geral.                  (05, 06 e 07)

Priscilla Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 05.726.490/0001-21 - NIRE nº 35.218.317.742

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 29/9/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 1.425.381,00 para R$ 625.381,00, ou seja, uma redução de R$ 800.000,00 com o consequente cancelamento 
de 800.000 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 800.000 quotas ora canceladas de titularidade da sócia EZ TEC, 
renunciando expressamente a sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar 
a alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada 
mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Miziara Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 11.903.020/0001-99 - NIRE 35.224.224.301

Extrato da Ata da Reunião de Sócios
Em 29/9/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; 
Secretário: Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 9.947.772,00 para R$ 5.947.772,00, uma redução efetiva de R$ 4.000.000,00 com o consequente cancelamento 
de 4.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo: 4.000.000 das quotas ora canceladas de titularidade da sócia 
Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A., renunciando expressamente a sócia Valentina Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao 
seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

 
2ª Vara Cível da Penha de França - Comarca d Capital/SP-Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. 
Expedido na ação de Execução de Título Extrajudicial-Processo Nº 1004959-23.2016.8.26.0006. A 
MM. Juíza de Direito da 2ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dra. Deborah 
Lopes na forma da Lei, etc. Faz Saber a Edgar Peixoto Bahr, CPF 073.225.028-50, S/M Maria da 
Glória Tozato Bahr CPF/MF 892.565.068-15, Elisabete Peixoto Bahr CPF 088.767.638-30 e S/M 
Vagner Peixoto Bahr CPF 012.372.858-44, que por este Juízo tramita uma ação de Execução de 
Titulo Extrajudicial , ação esta movida por Maria de Fatima Ribeiro do Nascimento, CPF/MF sob o n. 
128.794.738-70 e Luciana Ribeiro do Nascimento, CPF/MF sob o n.251.914.988-44 para cobrança 
ao qual em 08/2017, fls 83 , perfazia R$ 46.366,27 ( mais juros e correções honorários e custas, 
atualizadas). Na ausência dos quais foi deferida a penhora (conforme Av.,06/124.609 de 05/12/2-18 
prenotação , 529.828 de 27/11/2018 ? penhora exeqüenda) na matrícula nº 124.609 do 12º Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. imóvel este Casa e respectivo terreno , localizado 
a Rua Padre Benedito de Camargo, 371, no Bairro da Penha de França São Paulo, com a área total 
de 222,50m2 e com numero, 061.621.0037-9 de contribuinte na Prefeitura do Município de São 
Paulo. Estando os Executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação de ambos da penhora por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, ofereça impugnação, sob pena de 
prosseguimento da ação, até final arrematação do bem penhorado. Será o presente edital, por 
extrato afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 25 de agosto de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 067/2021; 
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros - 
Entrega das Propostas: a partir de 07/10/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 20/10/2021 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.
br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Iron YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF N.º 21.055.152/0001-61 - NIRE 35.228.670.038

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 01 de Outubro de 2021
Data, Hora e Local: Realizada aos 01/10/2021, às 10:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, conjunto 41, sala 55, Vila Nova Conceição/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. 
Presença:Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario  Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia: Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo 
excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 14.000.000,00, sendo 
que o capital social atual da empresa é de R$ 16.727.000,00 e após a redução será de R$  2.727.000,00. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 01/10/2021. Mesa: YP II Real Estate Empreen-
dimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Hyinc Participações Ltda., Ga-
briel Heilberg, Fernando Vanossi; Piraíba Empreendimentos e Participações Ltda., Pedro Farjala Rocha.

Com um pouco de determinação e disciplina é possível 
desenvolver uma boa gestão financeira.

Francisco Barbosa Neto (*)

Porém, para muitos, 
encarar a parte ad-
ministrativa pode ser 

desafiador para conseguir 
esta realização. 

Isso acontece porque o 
empreendedor e o empre-
sário têm diferentes perfis. 
Sendo assim, o empreende-
dor tem mais facilidade para 
criar e o empresário atua 
melhor na gestão do negó-
cio (lidar com os números 
relacionados aos conceitos 
básicos de finanças). Como 
o brasileiro tende a ter um 
perfil mais de empreendedor 
do que de empresário, é 
natural que enfrente dificul-
dades com gestão financeira 
ao empreender. 

Isso sem contar com a 
defasagem educacional do 
país, que não proporciona 
uma educação financeira 
adequada nas escolas. En-
tretanto, com um pouco de 
determinação e disciplina é 
possível entender os con-
ceitos básicos de finanças e 
desenvolver uma boa gestão 
financeira.
	 •	Dicas de ouro para 

a prosperidade do 
negócio - Não tente 
fazer tudo sozinho! Uma 
empresa é constituída 

Conceitos básicos de finanças 
para gestão empresarial

Quando um empreendedor coloca em prática suas ideias e abre uma empresa, passa a ter a responsabilidade 
de gerir o negócio como um empresário

	 •	Controle o seu esto-
que -  Engana-se quem 
pensa que estoque cheio 
é garantia de sucesso, 
visto que, se for um 
produto ou mercadoria 
que tenha pouca saída, 
o valor investido ficará 
“preso”. Por isso, em 
vez de gastar o que a 
empresa não tem para 
alimentar o estoque, 
faça uma análise para 
verificar qual é a média 
de vendas de cada item, 
qual é a margem bruta 
(preço – custo), o prazo 
de reposição e programe 
o abastecimento do es-
toque. Isso aumentará o 
seu capital de giro!

	 •	Personalize a sua 
gestão financeira - 
Embora exista muita se-
melhança entre algumas 
empresas, cada negócio 
é único e as causas da 
falta de liquidez variam 
bastante. Consequente-
mente, é muito provável 
que os métodos de ges-
tão de uma empresa não 
funcionem para outra.

(*) - Graduado em Engenharia Mecâni-
ca pela FEI, com curso de especial-

ização em Administração, Finanças e 
Qualidade, é especialista em Gestão 
e Finanças, Founder/CEO da Projeto 

DSD Consultores e criador da platafor-
ma Fluxo de Caixa Online.

de pessoas, adminis-
tradas por pessoas para 
servir pessoas, logo 
precisa de equilíbrio na 
distribuição de tarefas e 
responsabilidades. De-
legue tudo o que puder 
para que a administra-
ção e o funcionamento 
da empresa não depen-
da exclusivamente de 
você.

	 •	Saia do operacional e 
vá para o estratégico 
- Desenvolva os seus co-
laboradores! Sua equipe 
precisa estar alinhada 
com o propósito do ne-
gócio e bem preparada 
para o serviço. Para 
isso, disponibilize trei-

namentos e invista no 
motivacional. Pessoas 
capacitadas e satisfeitas 
com o trabalho geral-
mente produzem mais 
e representam melhor 
a empresa diante dos 
clientes.

	 •	Valorize o seu cliente 
-  Procure entender os 
anseios e necessidades 
por trás da busca pelo 
seu produto, mercadoria 
ou serviço e se questione: 
“É isso que estou entre-
gando? Estou cumprindo 
o real propósito com o 
negócio?” Lembre-se que 
as pessoas não compram 
o que você vende, mas o 
como e o porquê você faz.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 07 de outubro de 20216

putilich_CANVA

#tenhacicatrizes

Luiz Felipe Pateo

Caiu o Whats. E Agora? 

Luiz Felipe Pateo (*)

Segunda-feira, 4 de outubro de 2021: mais uma 
adversidade tomou conta do mundo e deixou 

muitas pessoas “assustadas”. 

Não! Não estou falando de uma nova variante do 
Coronavírus ou de um atendado terrorista. Estou 
falando simplesmente da interrupção nos serviços, em 
nível mundial, do WhatsApp, Instagram e Facebook. 

Foi só o serviço cair que logo começaram a surgir 
boatos e “memes” até a empresa se posicionar oficial-
mente.  Mas, o que mais impressionou foi o impacto na 
vida das pessoas e dos negócios! Um grande número 
de pessoas sentiu-se perdida sem estas redes sociais. 
Houve relatos de pessoas buscando calmantes naturais 
nas lojas para conter a ansiedade! 

Empresas deixaram de vender!!!  E aí é que entra 
a lição de hoje, para você amigo empreendedor...

Muito provavelmente você ouvia dos seus pais 
ou seus avós: “Nunca deposite seus ovos em uma 
cesta só!”  

Com a pandemia, a aceleração para a digitalização 
dos negócios foi muito grande e rápida. E a grande 
maioria dos pequenos e médios empreendedores se 
apoiaram em que ferramentas? Facebook, Instagram 
e WhatsApp!! Todas da mesma empresa!! 

Veja, são ótimas ferramentas para auxiliar nas 
vendas online. Porém são todas da mesma empresa, 
ou seja, da mesma “cesta”. 

Eu recomendo que a partir de agora, se você 
ainda não tem, que você procure outros canais para 
divulgar, vender e se comunicar com seus clientes. 
Chamaremos isso de “plano de contingência”, ok? 

Existem muitas alternativas:  sites, aplicativos, 
Telegram, SMS, e-mail marketing, marketplaces (tipo 
Mercado Livre, Amazon, etc), telefone (sim! Chamada 
por voz, lembra-se?)...

Tenha um cadastro dos seus clientes, com nome, 
telefone, e-mail. A lista de clientes é fundamental 
para você avisá-los em caso de qualquer adversidade. 

Se você acompanhou as notícias da imprensa sobre 
este “apagão”, viu que muitas empresas relataram 
perdas significativas ou totais nas vendas, enquanto 
outras sofreram impactos menores. Estas estavam 
mais preparadas, agiram rapidamente utilizando de 
outro aplicativo de mensagem ou SMS e até ligando 
para os clientes recorrentes. Sim! Ligando! 

Não tenha medo de ligar para seu cliente!

Lembre-se: O que atrai e fideliza o cliente é o valor 
que você proporciona a ele. Produto ou serviço de 
qualidade, atendimento, solução de problemas. 

Tenha vários pontos de contato com seus clientes e 
não perca mais vendas caso alguma das ferramentas 
que você utiliza deixe de funcionar. 

As adversidades servem de aprendizado para o 
empreendedor. Use-as com sabedoria! 

(*) É CEO dos Empreendedores Compulsivos, é Em-
preendedor, Mentor, Professor e Palestrante.  Possui 

mais de 20 anos de experiência como executivo de 
marketing e vendas. Tem MBA em Gestão de Negócios 
pela FGV-SP, especialização em Marketing Digital pela 

The Wharton School e é bacharel em Comunicação 
Social pela ESPM. Autor do livro Empreendedorismo 

publicado pelo ESPRO e Colunista na Radio BandNews 
FM.  Atualmente impacta os  empreendedores PME dos 

mais diversos segmentos, ajudando-os a crescer e se 
consolidar, por meio da metodologia dos Compulsivos.

transnacional por brasileiro ou por estrangeiro não resi-
dentes no Brasil para pessoa jurídica brasileira, fenômeno 
conhecido como "work from anywhere". 

Ou seja, há intenção por parte do legislador de tornar 
obrigatória a vistoria prévia na residência do teletrabalha-
dor - aspecto altamente controvertido, tendo em vista a 
inviolabilidade de domicílio -, e de vinculá-lo à matriz para 
fins de enquadramento sindical. 

Outrossim, uma das ideias em debate no Congresso é não 
equiparar a hipótese de "work from anywhere" à transfe-
rência internacional de empregados, aplicando a lei do local 
da prestação de serviços. 

Ademais, o legislador convida as empresas a criarem ro-
bustas políticas de segurança da informação, de maneira a 
resguardar a privacidade e a intimidade dos empregados, e 
a confidencialidade e o sigilo das informações da empresa, 
seus clientes, fornecedores e demais terceiros. 

Em razão da ausência de regramento específico, os depar-
tamentos de recursos humanos (RH), jurídico, de tecnologia 
da informação (TI) e saúde e segurança do trabalho (SST) 
devem unir esforços no sentido de criar um regramento 
interno o mais completo possível, que permita à empresa 
gerenciar com alto padrão de governança corporativa e 
eficiência a sua mão-de-obra remota. 

A implantação do sistema híbrido, por sua vez, permite 
que empresas e colaboradores aproveitem os benefícios es-
pecíficos proporcionados por cada uma dessas modalidades 
de prestação de serviços: remota e presencial. Todavia, esse 
sistema deve levar em consideração os desafios e cautelas 
inerentes tanto ao trabalho presencial, no atual estágio da 
pandemia da Covid-19, quanto ao trabalho remoto, levan-
do em conta que a atual legislação sobre o tema também 
é limitada. 

Algumas empresas se adaptaram de forma positiva ao trabalho remoto imposto nos estágios iniciais da pandemia da Covid-19, 
obtendo significativa economia de recursos e aumento do engajamento por parte dos seus empregados. Tal ponto as levou a 

decidir realizar mudanças importantes em sua operação: permitir que seus colaboradores trabalhem de forma híbrida. 

Luiz Fernando Alouche (*) e Tamira Maira Fioravante (*) 

Outras foram além, e decidiram colocar toda a sua 
equipe em trabalho remoto, muitas vezes abrindo 
mão de um endereço fixo, ou mudando-se para 

um estabelecimento menor, utilizado esporadicamente. 
Porém, mesmo tendo sido recebido de forma assertiva 
por empregados e empregadores, a atual legislação 
trabalhista ainda não abarca todos os aspectos relativos 
ao trabalho 100% remoto.

Essas importantes lacunas são objeto de mais de uma 
dezena de projetos que tramitam atualmente no Congresso 
Nacional. Dentre os principais temas em debate estão: a 
necessidade de vistoria prévia da residência do empregado, 
que passa a figurar como local de trabalho para todos os 
fins; o enquadramento sindical do teletrabalhador e CNPJ 
responsável pelo seu registro. 

Também,  a obrigatoriedade de fornecimento e custeio 
das ferramentas de trabalho pelo empregador e trabalho 

Neste contexto, o comitê multidisciplinar também com-
posto por integrantes dos departamentos de RH, jurídico, 
TI e SST devem elaborar de comum acordo um Plano de 
Retomada de Trabalho na modalidade híbrida. O plano deve 
incluir, dentre outros aspectos, protocolo de segurança a 
ser observável no trabalho presencial e regras de saúde 
ocupacional aplicável ao trabalho remoto. 

Além disso, o plano de retomada deve prever regras 
claras a respeito do fornecimento de benefícios e do con-
trole da jornada de trabalho. Desta forma, o empregador 
deve comprometer-se a conceder benefícios vinculados 
diretamente à prestação de serviços de forma presencial, 
como, por exemplo, o Vale Transporte (VT) proporcional 
aos dias em que houver trabalho presencial. 

Por outro lado, a legislação permite que teletraba-
lhadores possam estar tanto isentos quanto sujeitos ao 
controle da jornada de trabalho, a depender da maneira 
como o empregador fiscaliza diretamente a prestação 
de serviços. 

Neste sentido, partindo-se da premissa de que no 
sistema híbrido haverá apenas a mudança do local da 
prestação de serviços, empregados sujeitos a controle 
de jornada na modalidade de trabalho presencial tam-
bém devem ter a jornada controlada nos dias em que 
trabalharem remotamente, nos termos da lei. 

Caso opte por um enfoque juridicamente conservador, 
a empresa pode regular por meio de Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) as regras do trabalho híbrido, com crité-
rios de elegibilidade, enquadramento sindical, controle de 
jornada de trabalho e fornecimento de benefícios. 

(*) - É sócio no Inglez, Werneck, Ramos, Cury e Françolin Advogados, especiali-
zado nas áreas de direito trabalhista e previdenciário,  

com ênfase nas áreas consultiva e contenciosa; 
(**) - É advogada da área trabalhista do Inglez, Werneck, Ramos,  

Cury e Françolin Advogados. 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LuíS FERnAnDO DE SOuzA ROSSI, profissão: agente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Rossi e de Ligia Terezinha de Souza Rossi. A 
pretendente: ALInE MORO DE LIMA, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Emidio de Lima e de Darcy Aparecida Moro de Lima.

O pretendente: AnDERSOn RODRIGO DA SILVA COSTA, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cicero da Costa e de Maria Joceli da Silva Costa. 
A pretendente: nATáLIA SOARES MOREIRA, profissão: biomédica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Airton Soares Moreira e de Rosana Soares Moreira.

O pretendente: ALExAnDRE BRAnDELLI LIMA, profissão: controlador de acesso, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Ferreira Lima e de Laudemira 
Brandelli Lima. A pretendente: LuCIAnA RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: analista 
de suporte, estado civil: solteira, naturalidade: São João Del Rei, MG, data-nascimento: 
01/03/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Ribeiro 
dos Santos e de Maria do Carmo Ribeiro dos Santos.

O pretendente: CLAyTOn CAVALCAnTE DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Francisco da Silva e de Maria 
das Graças Cavalcante. A pretendente: GRAzIELA FELIPA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nubia Felipa da Silva.

O pretendente: TIAGO GOMES DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Severino Gomes da Silva e de Jozillene Maria da Silva. A pretendente: 
MARIA DE LOuRDES RODRIGuES DE ARAÚJO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Igaracy, PB, data-nascimento: 12/03/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Rodrigues de Araújo e de Maria Augusta da Conceição.

O pretendente: PAuLO RICARDO DO nASCIMEnTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Jorge do Nascimento e de Ione 
Margarida Faria. A pretendente: ESTER DE CARVALhO MARTInS, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldair José Martins e de 
Adriana de Carvalho Alves de Oliveira.

O pretendente: VITOR DO nASCIMEnTO EVAnGELISTA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Barbosa Evangelista e de Analia Vieira do 
Nascimento Evangelista. A pretendente: BIAnCA DA SILVA, profissão: babá, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 22/12/1999, residente e domiciliada em 
Mauá, SP, filha de Francisco de Assis da Silva e de Rozangela Silva de Assis.

O pretendente: PEDRO EuDES DO nASCIMEnTO, profissão: técnico de telefone, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 24/02/1971, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Maria do Carmo Nascimento. A pretendente: IVOnE 
PEREIRA DA CRuz, profissão: fiscal de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 27/02/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Pereira da Cruz e de Damiana Pereira Cruz.

O pretendente: MARCOS DO AMARAL BARBOSA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 27/05/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Barbosa e de Jandira 
Amaral Barbosa. A pretendente: JAquELInE BRITO DA SILVA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 29/03/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rosalvo Gomes 
da Silva e de Marinalva Brito da Silva.

O pretendente: REnAn SAnTOS ARMELLInE, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/2001, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Romeu Armelline Filho e de Mônica Christie José dos Santos 
Armelline. A pretendente: DAnyELLI DE SOuzA PORTO, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo de Souza Porto e de Joana D'Arc de Souza Porto.

O pretendente: WALLACE WILLIAM COnSTAnTInO, profissão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de William Marques Constantino e de Maria 
Aparecida Raimunda Freitas. A pretendente: LuzIMAR DE SOuzA MATOS, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Aparecido da Silva 
Matos e de Lindinalva Maria de Souza Furtado.

O pretendente: VALMIR CAMPOS VEnAnCIO, profissão: operador CFTV, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 16/03/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecir Venancio e de 
Laudicéa Campos Venancio. A pretendente: DAnIELLE SEVERInO DA SILVA, pro-
fissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
20/10/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Gomes da Silva e de Elizabete Severino.

O pretendente: MARCOS BARBOSA SOARES, profissão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 30/11/1980, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de João de Deus Soares e de Júlia Farias Barbosa. A pretendente: 
CAMILA VIEIRA DOS SAnTOS, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ramiro Vieira dos Santos Neto e de Maria de Fatima Santos.

O pretendente: PAuLO CESAR DE ALMEIDA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivone Luiz de Almeida. A pretendente: LILIAn SAnTAnA 
FERREIRA, profissão: porteira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/07/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Osvaldo Sebastião Ferreira e de Luzia Santana Ferreira.

O pretendente: MORRISOn GREGORIO PEREIRA DE ABREu, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/2000, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jose Ribamar Pereira de Abreu e de Elisangela 
Gregorio. A pretendente: FERnAnDA CORDEIRO GARCIA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/2004, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito de Borba Garcia e 
de Delfina Cordeiro Garcia.

O pretendente: CICERO LEITE MARInhO, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jurema, PE, data-nascimento: 28/08/1968, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Canuto Inacio Marinho e de Maria das Dores 
Leite de Oliveira. A pretendente: ROSELI CunhA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Lourenço da Silva e de Rodis 
da Cunha Silva.

O pretendente: FáBIO DA SILVA, profissão: operador de roçadeira, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Viçosa, AL, data-nascimento: 28/02/1996, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Félix da Silva e de Neide Vieira da Silva. A pretendente: 
MARIA ALBERTInA BEzERRA DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: Capela, AL, data-nascimento: 11/05/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cícero Luiz da Silva e de Maria Lindinalva Bezerra da Silva.

A pretendente: AnA CLAuDIA PEREIRA nunES DOS SAnTOS, profissão: especia-
lista de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto 
Nunes dos Santos e de Vera Helena Pereira Nunes dos Santos. A pretendente: ThAíS 
hIGInO SILVA, profissão: analista de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aldemir da Silva e de Nilza Higino.

O pretendente: FABIAnO LunARDELLI DOS SAnTOS, profissão: vigia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Roque dos Santos e de Mercedes 
Lunardelli dos Santos. A pretendente: JACIARA BEzERRA SILVA, profissão: auxiliar 
de apoio, estado civil: solteira, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 08/05/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Benedito Neves Silva 
e de Maria Inês Sousa Bezerra.

O pretendente: VITOR DE SOuzA CAnTARELLI, profissão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1997, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Ronaldo Simões Cantarelli e de Izabel Cristina de 
Souza Cantarelli. A pretendente: GIuLLIA ADRIAnE GOnÇALVES MATIAS, profissão: 
auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Apa-
recida Matias e de Ana Claudia Gonçalves Matias.

O pretendente: WESLEy FALCAO RIBEIRO, profissão: técnico de telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jairo Ribeiro e de Edivalda Pereira 
Falcao. A pretendente: MOnIquE nunES PEREIRA, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1997, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Nunes Pereira e de Jaqueline Soares.

O pretendente: LAERCIO FERnAnDO FERREIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Bauru, SP, data-nascimento: 30/01/1956, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Benedito Ferreira e de Sebastiana da Silva Fer-
reira. A pretendente: MARIA APPARECIDA DA SILVA, profissão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Leopoldina, MG, data-nascimento: 03/09/1946, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Mariano da Silva e de 
Waldomira Romana da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVEIRA, profissão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Agostim Silveira e de 
Joselita de Moraes Silveira. A pretendente: BRunA SILVA DOS REIS, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Alves dos Reis 
e de Dalira Alves da Silva Reis.

O pretendente: LuíS CARLOS IDALInO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Idalino da Silva e de Cirlena de Oliveira Silva. 
A pretendente: PAOLLA nÚBIA GIRAÇOL MÚRIAS, profissão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Múrias e de Elisabeth Giraçol Múrias.

O pretendente: MAnOEL SEVERInO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 28/04/1974, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Ribeiro da Silva e de Severina 
Maria da Silva. A pretendente: CRISTInA MARIA DE SOuzA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 05/10/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amarina José de Souza.

O pretendente: DAVID WESLEy DE SOuzA MOuRA, profissão: programador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elisvaldo Castro Moura e de Ludimilha 
de Souza Moura. A pretendente: REBECCA ChRISTInA FERREIRA COSTA SILVA, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidney Costa 
Silva e de Ana Cristina Ferreira Costa Silva.

O pretendente: APARECIDO EMILIAnO LOPES, profissão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/10/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Rogerio Lopes e de Elizabete 
Fernandes Lopes. A pretendente: JADEJAnE DE AquInO SAnTOS, profissão: autô-
noma, estado civil: divorciada, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 05/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elza de Aquino Santos.

O pretendente: JOSé MISSIAS BARBOSA, profissão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibipitanga, BA, data-nascimento: 07/04/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Messias do Nascimento e de Tereza Pereira Barbosa. 
A pretendente: BRunA RAISSA DA COnCEIÇãO ALVES, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosimeire da Conceição Alves.

O pretendente: ROMILSOn DA SILVA CARVALhO JÚnIOR, profissão: vistoriador au-
tomotivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Romilson da Silva Carvalho 
e de Rute Santos de Oliveira Carvalho. A pretendente: DAnIELA SAMPAIO DA SILVA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Bosco da Silva e de Alexandra Sampaio da Encarnação da Silva.

O pretendente: LuCAS PEREIRA ARAÚJO, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Cerqueira Araujo e de Edinaide 
Pereira Araujo. A pretendente: LETICIA VITORIA DOS REIS DE JESuS PEREIRA, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das 
Chagas Pereira e de Edna Maria dos Reis de Jesus.

O pretendente: ROGéRIO DOS SAnTOS SOuzA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 21/11/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Alves de Souza 
e de Rosa Maria dos Santos Souza. A pretendente: JôSE MEIRE SAnTOS, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/11/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodolfo 
dos Santos e de Marizete da Silva Santos.

O pretendente: VALDICIO PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Ibiquera, BA, data-nascimento: 14/02/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Firmino Pereira da Silva e de Augusta Ribeiro da Silva. 
A pretendente: MARIA JOSé SAnTOS nunES, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Sanharó, PE, data-nascimento: 30/09/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Valério Nunes e de Maria do Carmo Santos Nunes.

O pretendente: ISAAC GIAnGIARDI DA SILVA, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvano Isaac da Silva e de Josiane Giangiardi 
da Silva. A pretendente: MAInARA FELIx DA SILVA, profissão: técnica de laboratório, 
estado civil: solteira, naturalidade: Nazaré Paulista, SP, data-nascimento: 15/04/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mirailton Santos da Silva 
e de Iracema Felix da Silva.

O pretendente: JOnAThAn PORFIRIO DA SILVA, profissão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Mauro da Silva e de Eliana Izaias Porfirio 
da Silva. A pretendente: LETICIA DE SOuzA GOMES BEzERRA, profissão: contadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rodinei Leite Bezerra e de Rosilane 
de Souza Gomes Bezerra.

O pretendente: JuVELTOn PInTO DE SOuzA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Oliveira dos Brejinhos, BA, data-nascimento: 11/05/1976, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vandevaldo Jesus de Souza e 
de Maria Helena Pinto de Souza. A pretendente: MARInêS DOS SAnTOS, profissão: 
diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 29/10/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino José dos Santos 
e de Marina Laurinda dos Santos.

O pretendente: AnDRé DOS SAnTOS PEREIRA, profissão: analista jurídico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Santo Pereira e de Valdira Maria dos 
Santos Pereira. A pretendente: ALLynE COMInI OLIVEIRA SAnTOS, profissão: pro-
fessora, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Hamilton de Oliveira 
e de Creusa Lopes Comini de Oliveira.

O pretendente: MARCELO CLEMEnTE DE nOVAIS, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jucuruçu, BA, data-nascimento: 01/01/1994, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Edvaldo Tomasio Clemente e de Marli Pereira de Novais. A 
pretendente: CAMILA LIMA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marciel Freires da Silva e de Maria Helena Lima.

O pretendente: ALíCIO DIAS LADEIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Itaverava, MG, data-nascimento: 11/12/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Agustinho Dias Ladeira e de Alzerina Augusta Dias. A preten-
dente: SAnDRA REGInA FERREIRA DE SOuSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Praia Grande, SP, data-nascimento: 08/11/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Romildo Barros de Sousa e de Marcia Ferreira da Cruz.

O pretendente: KALIL FERRAz, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Janui Ferraz e de Solange Miguel Raimundo. A pretendente: 
PAMELLA ALVES DOS SAnTOS, profissão: agente de processos e negócios, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Barbosa dos Santos e de Maria 
das Graças Alves da Silva Santos.

O pretendente: ARTuR OLIVEIRA DE SOuzA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaci Soares de Souza e de Ivani Rodrigues de 
Oliveira Souza. A pretendente: GIOVAnnA BIAnCA ELOI TEIxEIRA DE ABREu, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 17/01/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Osvaldo Teixeira de Abreu e de Flaviana Eloi da Silva.

O pretendente: ROBSOn nOBREGA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Bernardino da Silva Filho e de Raquel 
da Nobrega. A pretendente: LuzIAnE JESuS DOS SAnTOS, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 21/04/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amilton Rodrigues dos Santos e de 
Lucemar de Jesus.

O pretendente: áLISSOn DOS SAnTOS OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Silvestre de Oliveira e de 
Marta Rodrigues dos Santos Oliveira. A pretendente: CAROLInE VALLE MARInhO, 
profissão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/05/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
Paulo Luiz Marinho e de Priscila Valle de Souza.

O pretendente: DAnIEL PEREIRA DA SILVA, profissão: analista de suporte bilingue, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Fabio Pereira da Silva e de Evani Fidelis da Silva. 
A pretendente: VAnESSA BATISTA DE SA, profissão: promotora de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rafael Batista de Sa e de Valdirene 
Batista Bernardes de Sa.

O pretendente: JhAMESOn DA SILVA SAMPAIO, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mário da Silva Sampaio e de Jeane da 
Silva Ferreira Sampaio. A pretendente: VALéRIA APARECIDA DE MACêDO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Uberlã Barreto de Macêdo 
e de Luciana Aparecida de Macêdo.

O pretendente: WELLySOn ALVES DOS SAnTOS, profissão: embalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pirapora, MG, data-nascimento: 01/09/1992, residente e domiciliado 
em Pirapora, MG, filho de Welington José dos Santos e de Edite Alves de Carvalho. A 
pretendente: KELLy CRISTInA DOS SAnTOS RODRIGuES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 20/01/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pasqual Crisostomo Rodrigues e de 
Maria de Fatima dos Santos.

O pretendente: hIGOR OLALLEKAn DE JESuS DA SILVA, profissão: técnico de refri-
geração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/2002, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodrigo Gonçalves da Silva 
e de Leticia de Jesus da Silva. A pretendente: STEPhAnIE OLIVEIRA DE Sá, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Vinhedo, SP, data-nascimento: 10/05/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailson Aparecido de Sá 
e de Jailma Oliveira da Cruz.

O pretendente: ROBERT DE SOuzA FIGuEIREDO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Souza Figueiredo e de Roseli de 
Souza. A pretendente: TAMARA KISyLLA DE MORAIS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Patricia Lucia de Morais.

O pretendente: DAnyLO ALVES DE OLIVEIRA, profissão: desenvolvedor de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 12/12/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Lourenço 
de Oliveira e de Marlene Alves de Oliveira. A pretendente: PATRíCIA PEREIRA DA 
SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Antonio da Silva e de Leonilda Pereira da Silva.

O pretendente: JOSé GOnÇALVES nETO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves Junior e de Adriana Monte da Silva. A 
pretendente: ShEILA GOMES DE JESuS, profissão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jorge Carlos Gomes de Jesus e de Jardelina Maria de Jesus Neta.

O pretendente: CAIquE FERREIRA DA ROChA, profissão: operador gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1996, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Delaercio Gonçalves da Rocha e de Sônia Maria Ferreira da Rocha. 
A pretendente: PAMELA DE SOuSA BAzAn, profissão: suporte telefônico, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Galdino Lopes Bazan e de Maria Nilza Lima de Sousa.

O pretendente: ESTEVAM DáRIO DE OLIVEIRA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1996, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Estanislau Enos Pereira de Oliveira e de Priscila Débora Minhone 
de Oliveira. A pretendente: MIRIã DOS SAnTOS BERTuLInO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 01/08/1992, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Antonio Mendes de Andrade Bertulino e de Ana Paula dos Santos.

O pretendente: GABRIEL hEnRIquE SOuzA LOPES, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Gama, DF, data-nascimento: 18/06/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Evaldo Lopes do Vale e de Valnice Souza Silva Lopes. A 
pretendente: REBECA BARBOSA BEzERRA, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/2001, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Isaac Davino Bezerra e de Silvana Barbosa Lima.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barra dos Coqueiros, SP, data-nascimento: 13/09/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Alberto Ferreira dos 
Santos e de Maria Joana Estacio dos Santos. A pretendente: AMAnDA SILVA SAn-
TAnA, profissão: agente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Benjamim Virgilio de Santana e de Maria da Gloria Silva Santana.

O pretendente: CECILIO GOMES DE ARAuJO, profissão: cobrador de ônibus, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/03/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Vieira de Araujo e de Maria de 
Lourdes Gomes. A pretendente: DEBORA SILVA DE PAuLA, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Getulio Vargas de Paula 
e de Ivanilde Silva de Paula.

O pretendente: DAnILO MATOS DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Nogueira da Silva e de Maria Eulina Jesus de 
Matos. A pretendente: PATRICIA PEREIRA DA SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1993, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Reginaldo José da Silva e de Eliana Pereira Gomes.

O pretendente: LuIz ALBERTO PEREIRA MIzAEL, profissão: controlador de inven-
tário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Mizael e de 
Alice Pereira da Silva Mizael. A pretendente: LAWAnE CRISTInA DE SOuzA MATOS, 
profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 
09/03/2002, residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Wilson Ferreira de Matos e 
de Fabiana Cristina de Souza.

O pretendente: VIníCIuS RAMOS FRAnÇA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1995, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Paulo Araújo de França e de Veralúcia Ramos de Oliveira Fran-
ça. A pretendente: AnDREzA MEnDOnÇA DE MELO SAnTOS, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdinar Ribeiro dos Santos 
e de Geneci Mendonça de Melo Santos.

O pretendente: ALExAnDRE MAChADO DA SILVA, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Neraldo Augusto da Silva e de Marilza Machado da 
Silva. A pretendente: BáRBARA ChAGAS DE VASCOnCELOS, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 11/12/1999, resi-
dente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Claudia Chagas de Vasconcelos.

O pretendente: REInALDO MARIO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Margarida Maria da Silva. A pretendente: 
JOICE GOMES BATISTA DE DEuS, profissão: auxiliar dentista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 09/08/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Humberto Batista de Deus e de Joilma Gomes Santos.

O pretendente: JhOnATA SILVA AMARAL, profissão: tapeceiro de veículos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Rocha do Amaral e de Adinaci 
Silva Souza Rocha. A pretendente: MILEnA VASCOnCELOS DA SILVA, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Clementino da 
Silva e de Ilvânia Vasconcelos Dourado Clementino da Silva.

O pretendente: KLEITOn RODRIGuES BORGES PInTO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fred Rodrigues Borges Pinto e de Carmen Lucia Sil-
veira. A pretendente: KAuAny GOMES BATISTA DE DEuS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/2003, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Humberto Batista de Deus e de Joilma Gomes Santos.

O pretendente: ROGER CAVALCAnTI ALBuquERquE DOS SAnTOS, profissão: 
motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Pereira dos Santos 
e de Claudia Cavalcanti Albuquerque. A pretendente: BRunA SAnChES DOS SAn-
TOS, profissão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/05/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Geraldo 
Vieira dos Santos e de Rosana Aparecida Sanches.

O pretendente: CARLOS EDuARDO GOMES MunIz BARRETO, profissão: repositor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Uruguaiana, RS, data-nascimento: 17/03/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jesus Eduardo Senna Muniz 
Barreto e de Lucia Anciumita Sarate Gomes. A pretendente: GABRIELLy SILVA REIS, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 01/04/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Renith Paulino dos Reis e de Maricelma de Jesus Silva.

O pretendente: VITOR SARAIVA SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1994, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Valdir dos Santos Junior e de Elisangela de Fatima Saraiva. 
A pretendente: AMAnDA MunIz DOS REIS, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sueli Muniz dos Reis.

O pretendente: BRunO DOS SAnTOS MARIAnO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/2002, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Neivaldo Ribeiro Mariano Júnior e de 
Luzia Luis dos Santos. A pretendente: JuLIAnA VITÓRIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, 
profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 
09/05/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Lima 
de Oliveira e de Cilça Aparecida Sampaio.

O pretendente: DAMIãO DA SILVA BARBOSA, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 23/10/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antero Cirilo Barbosa e de Maria Jovina Barbosa. 
A pretendente: AnA CRISTInA DE BARROS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 24/02/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zélia Laura Branco.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE JESuS, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivaneide Maria de Jesus. A pretendente: PRISCILA 
DA COSTA PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jailson da Costa Pereira e de Alessandra da Silva Ferreira Pereira.

O pretendente: yuRI DIAS DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Joana da Silva e de Adelia Santana Dias da Silva. A 
pretendente: ISABELA RODRIGuES DE SOuSA, profissão: agente de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Antonio Ferreira de Sousa Filho 
e de Elenite Rodrigues da Silva Sousa.

O pretendente: DIEGO MASSAMI TEnÓRIO DAnO, profissão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Shiniti Dano e de Maria José Tenório Dano. A preten-
dente: LuAnA FREIRE DE LIRA, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednilson Francisco de Lira e de Maria Rosileide Freire de Lira.

O pretendente: EDRAIR FRAnCISCO CASTILhO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1952, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ibraim Nascimento Castilho e de Adélia 
de Lima Castilho. A pretendente: AnGELA MARIA CASTILhO, profissão: aposenta-
da, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/07/1954, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amancio Moises Castilho 
e de Aparecida Gloria Castilho.

O pretendente: FáBIO FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: analista de infraestrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Rodrigues dos Santos e 
de Vaneide Ferreira dos Santos. A pretendente: JOCIMARA DE ALMEIDA MILOnE, 
profissão: auxiliar contábil, estado civil: solteira, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 
09/08/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Pereira Milone e de 
Cleimar Paulino de Almeida Milone.
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Lucia Camargo Nunes (*)
Indústria entre altos e baixos

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, 
divulgou nesta quarta-feira (6), os dados de produção 
e vendas de setembro, que se mostram ligeiramente 
melhores do que os de agosto, ainda que naquele 
mês 11 fábricas tenham sido paralisadas total ou 
parcialmente. 

O resultado entre autoveículos (leves) foi a fabricação 
de 173,3 mil unidades, 5,6% sobre agosto, mas suficiente 
para ter o pior setembro desde 2005. 

Os pesados vivem outra realidade: os caminhões elevam 
os dados com alta de 104% no acumulado da produção 
sobre 2020 e melhores resultados desde 2018. Sempre 
puxados pelos segmentos do agronegócio, mineração e 
infraestrutura. 

Ainda enfrentando desafios
Após o fechamento do mês de setembro e a um trimes-

tre para encerrar o ano, a Anfavea reviu, novamente, as 
perspectivas de produção e vendas de veículos leves e 
pesados para 2021. 

O que nenhum profeta poderia imaginar era que depois 
de um 2020 com tantos problemas em meio à pandemia, 
a recuperação de mercado enfrentaria tantos desafios. E 
diferentemente de outras crises, quando a queda de pro-
dução se deu por baixa demanda, desta vez o problema 
vem da oferta.

Entre os obstáculos que levaram a esse choque 
desde 2020 estão problemas logísticos com atrasos 
no frete, falta de contêineres e voos cancelados. Além 
disso, a falta de insumos – alumínio, borracha, pneu, 
embalagens e, principalmente, os semicondutores – 
ainda paralisam fábricas e interrompem por semanas 
a produção. 

Volkswagen

Fábricas afetadas pela falta de pecas

Ranking de vendas
De acordo com o balanço da Fenabrave (que represen-

ta as concessionárias), o Hyundai HB20 foi o carro mais 
vendido em setembro (7.147 unidades), seguido por Fiat 
Toro (6.852), Jeep Compass (6.823), Fiat Strada (5.772) 
e Volkswagen T-Cross (5.733). 

Entre os importados pela Abeifa, destaque ao Volvo 
XC60 (459 unidades), Kia Bongo (293), Volvo XC40 (258), 
Porsche Macan (101) e Kia Sportage (99). 

Hyundai

HB20

Mais um Porsche elétrico
A Porsche, aliás, que vem se destacando desde 2020 

com modelos entre os importados mais vendidos, lançou 
na semana passada o Taycan Cross Turismo, o esportivo 
100% elétrico. 

Por R$ 685 mil, a versão off-road desse modelo que 
lembra uma sport wagon gera 280 kW de potência (380 
cv) ou até 350 kW (476 cv) com a utilização dos recursos 
overboost e controle de largada. 

O pacote design off-road opcional aumenta a altura livre 
do solo em até 30 mm, o que pode ser muito bom para 
rodar pelo sofrido asfalto brasileiro. 

O preço inclui a instalação do carregador doméstico, em 
que a marca executa um projeto específico de acordo com 
condições específicas da residência do cliente.

Quem quiser ainda realizar o sonho de ter um Porsche 
na vida com aquele motorzão turbo a gasolina deve correr. 
Até 2025, metade dos carros da marca alemã produzidos 
serão híbridos ou totalmente elétricos. 

Porsche

Porsche Taycan Cross Turismo

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. 
E-mail: lucia@viadigital.com.br

Expectativas
O problema não é localizado, e sim global. Segundo um 

estudo divulgado pela Anfavea, o impacto pela falta de 
semicondutores deverá levar a uma perda de produção em 
2021 estimada entre 7 e 9 milhões de unidades de veículos 
no mundo. 

No Brasil, a cada mês, a entidade revisa suas expec-
tativas. Desta vez, os executivos traçam dois cenários. 
Num mais realista, estima-se fechar o ano com a pro-
dução de 1,956 milhão de unidades de autoveículos, 
alta de 3% em relação a 2020. E numa visão mais oti-
mista, com menos problemas neste último trimestre, 
poderiam fechar 2021 com 2,044 milhões de unidades 
(avanço de 7%). 

Nas vendas, as estimativas giram entre 1,906 milhão 
(-2%, na visão realista) e as mais positivas seria de 1,980 
milhão (alta de 1%). 

Importados também impactados
Por não ser um problema apenas local a falta de oferta, 

as 11 importadoras representadas pela Abeifa também 
tiveram queda de vendas em setembro: -14,5% em relação 
a agosto, com 1.871 unidades e 19.795 no acumulado de 
janeiro a setembro. 

“Nossas associadas não conseguiram atender à demanda 
potencial, por conta da falta de produtos em consequên-
cia do abastecimento instável de semicondutores. Infe-
lizmente essa situação deve perdurar pelos próximos 
meses”, lamentou de João Henrique Oliveira, presidente 
da entidade. 

Com forte impacto pela pressão do dólar e falta de insu-
mos, além da inflação, a Abeifa reivindica com os órgãos 
federais a adequação do regime de importação e redução 
de alíquotas para veículos híbridos e elétricos. 

Abeifa

João Oliveira

O maior desafio do empresário nos 
preparativos da Black Friday é sua cadeia 

de suprimentos.

Para as empresas conseguirem 
tirar o máximo de proveito des-
te grande evento, o empresário 

necessita traçar estratégias financeiras 
para ter um bom faturamento no final 
do dia. 

A Divibank, plataforma que oferece 
financiamento usando o modelo de 
revenue-share (compartilhamento de 
receita) para que companhias tenham 
acesso a capital para crescer seus 
negócios, trouxe alguns aprendizados 
voltados para os PMEs. 

Para ter uma Black Friday de sucesso, 
você tem que começar a se planejar 
hoje. 

O maior desafio do empresário nos 
preparativos da Black Friday é sua 
cadeia de suprimentos. Especialmente 
com importação de produtos 

Existe uma falta de contêineres dis-
poníveis, alta no preço do frete, além 
de portos que ainda fecham periodica-
mente por conta da Covid-19, fazendo 
com que o seu estoque não chegue a 
tempo para a Black Friday, perdendo 
clientes e dinheiro. 

Se seu site cair, você não existe no 
mundo online. Este é o momento para 
virar seu site de ponta cabeça. 

Garanta que todos os pixels estão 

Donos de e-commerce e a estratégia 
financeira para a Black Friday

O segundo semestre para o setor de varejo é extremamente importante por conta de datas estratégicas 
como a Black Friday, que neste ano ocorre no dia 26 de novembro

teralmente rasgar dinheiro. Já agende 
uma reunião com sua agência/time 
de marketing digital. 

Por que a Magazine Luiza sabe que 
pode gastar milhões em 24 horas? 
Porque todos os criativos já foram 
produzidos, e as campanhas já foram 
previamente aprovadas pelos canais. 
O Facebook, por exemplo, pode de-
morar para aprovar novas campanhas 
perto de datas sazonais. Garanta que 
seus criativos já estão aprovados 
pelos canais antes de aumentar seu 
investimento. Se sua agência já não 
está finalizando a estratégia da Black, 
você já está nadando contra a corrente. 

A maioria dos e-commerces não se 
planejam de forma adequada antes da 
Black Friday. Além disso, muitas vezes 
deixam de comprar estoque pois preci-
sam garantir seu investimento em ads. 
Com a realização de um planejamento 
financeiro que contemple o marketing 
digital, o empresário terá a tranquili-
dade de que quando os seus produtos 
chegarem, seu site for testado, e a 
sua equipe de mídia subir suas peças 
publicitárias, só será preciso apertar 
um botão para rodar suas campanhas 
digitais. - Fonte e outras informações: 
(https://divibank.co/home).
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disparando de forma correta, além 
de realizar testes de performance 
e carga. Se você planeja utilizar 
serviços terceirizados para estas 
funções, muitos profissionais estarão 
sobrecarregados a partir de outubro. 
Não deixe a manutenção do seu site 
para o último momento. Direcionar 
usuários para um site fora do ar é li-

Thales Cyrino (*)
 
A cada dia que passa surgem 

novas soluções de segurança.
Objetivam de atender às 

novas demandas de negócio 
frente ao crescente aumento 
das ameaças cibernéticas que 
evoluem num ritmo surpre-
endente. Existem diversos 
estudos que demonstram 
que pequenas, médias e 
grandes empresas possuem,  
respectivamente, 20, 50 e 
130 diferentes ferramentas 
para garantir a segurança dos 
negócios. 

Não é necessário ser ne-
nhum gênio para identificar 
que é impossível gerenciar, 
de forma efetiva, todas es-
tas ferramentas sem que 
um grande investimento em 
pessoas seja realizado. Além 
desta quantidade incrível de 
tecnologias, a falta de mão 
de obra especializada em 
segurança se torna um risco 
latente para organizações de 
todos os segmentos. Imagi-
nem manter especialistas em 
tantas tecnologias, e ainda 
dentro do orçamento? 

Uma opção para resolver 
esse problema é terceirizar 
essa gestão com especia-
listas certificados para que 
você possa delegar estes 
desafios, ao mesmo tempo 

em que garante a aplicação 
das melhores práticas da 
indústria em processos de 
gerenciamento de mudan-
ças, eventos e incidentes, 
para manter seu negócio em 
conformidade com todas as 
práticas recomendadas e 
com os requisitos regula-
mentares. 

O parceiro ideal vai te ofe-
recer a habilidade específica 
e especializada necessária 
para dar atenção constante, 
treinamento e manutenção 
aos seus diversos dispositivos 
de segurança, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, com 
acordos de nível de serviço 
estendidos (SLAs) e um 
custo operacional muito mais 
competitivo, afinal, ele já ge-
rencia inúmeras tecnologias 
em outros clientes. 

Ao delegar esse serviço a 
um provedor, você poderá 
melhorar a eficiência opera-
cional e a técnica da gestão 
das suas ferramentas, com 
investimento mínimo em 
tecnologia e gastos reduzidos, 
sem sacrificar a qualidade ou 
a amplitude do controle dos 
seus dispositivos para poder, 
assim, focar no que realmente 
importa, o seu negócio. 

(*) - É Senior Security Business 
Development Manager da NTT Ltd 

(hello.global.ntt).

Como gerenciar soluções de 
segurança de forma eficiente

Marcos Scaldelai (*)

Vivemos um momento delicado na 
economia e é fato que isto se reflete 
em questões pessoais e de convi-
vência no dia a dia com as pessoas, 
seja no ambiente de trabalho ou no 
próprio lar. 

Para se destacar em um mundo 
cada vez mais dinâmico, inovador 
e cheio de transformações que 
acontecem instantaneamente, um 
bom líder não deve só tomar boas 
decisões nos negócios, mas também 
ser resiliente, ter postura firme e, 

acima de tudo, estar pronto para 
qualquer desafio que aparecer no 
seu caminho. 

Contudo, nem sempre as organi-
zações privadas e mesmo as insti-
tuições públicas tem profissionais 
que ocupam um cargo de liderança 
e que são capazes de exercer esta 
função que envolve toda uma 
complexidade sobre o negócio, 
gestão de equipe, clientes, fluxos 
de caixa e demais assuntos que 
muitas vezes fogem do controle 
interno, como questões políticas 
e econômicas. 

Ao longo de minha carreira profis-
sional vivenciei muitas situações que 
me fizeram refletir qual o verdadeiro 
papel de um líder e como desempe-
nhar esta habilidade na prática. Sim, 
digo habilidade, pois não é tarefa 
fácil assumir esta posição que além 
de exigir um olhar sistêmico para 
o negócio como um todo, é preciso 
também saber lidar com as emoções, 
medos, angústias e frustrações que 
certamente vão aparecer em algum 
momento da jornada. 

Empresas onde há a ausência 
de líderes comprometidos podem 

sobreviver por algum tempo no 
mercado, mas dificilmente resisti-
rão aos contratempos do cotidiano 
e não haverá uma trajetória para 
se orgulhar, pois se mantiver em 
posição de destaque um líder frágil 
e despreparado, ele não conseguirá 
engajar, motivar e extrair o melhor 
de sua equipe para que os resultados 
sejam positivos. 

Um dos grandes segredos para 
construir uma empresa de sucesso 
e torná-la um legado para as próxi-
mas gerações é ter no seu topo uma 
liderança resistente, que não teme as 

adversidades momentâneas e que se 
desafia o tempo todo. Outro ponto 
extremamente essencial nesta jor-
nada é trabalhar com um propósito. 

O líder inquieto, focado, visionário 
e que trabalha em prol do progresso 
da empresa, estará sempre buscan-
do novas maneiras de não cair na 
tentação de se acomodar e colocar 
em risco um legado construído ao 
longo dos anos. 

(*) - É empresário, apresentador, palestran-
te, consultor e autor de 3 best-sellers, entre 

eles, "Vendedor Falcão". Aca bou de lançar o 
seu quarto livro intitulado "Líder Pronto Para 

Tudo", pela editora Gente. 

A falta de liderança impede o progresso de qualquer negócio




