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Especialistas dizem que quem deixar para depois os critérios e prin-
cípios ESG — sigla utilizada para o termo “environmental, social and 
governance”, o qual pode ser traduzido como as práticas ambientais, 
sociais e de governança — pode ficar para trás no mercado financeiro 
e perder investimentos. Isso porque os padrões ESG não servem ape-
nas para ajudar o planeta, mas também para tornar a empresa mais 
eficiente e aumentar a resiliência durante crises.  

práticas de EsG com novas tecnologias tornam 
empresas mais eficientes

Com o passar dos anos, a necessidade de provar o retorno de inves-
timentos cresceu dentro das empresas. Em Comunicação Interna não 
tem sido diferente. A incorporação de ferramentas digitais ao dia a 
dia da área, levando ao conceito de Comunicação Interna Digital, tem 
facilitado o rastreamento dos resultados das campanhas e auxiliado os 
gestores a direcionarem melhor os seus investimentos. Porém, quem 
ainda aposta todas as fichas no modelo tradicional tem perdido dinheiro. 
É o que apontam diversas pesquisas.  

É possível calcular o retorno dos investimentos em 
comunicação interna

Imagine a seguinte situação: você conhece alguém. Começa a sair 
com essa pessoa. E logo troca com ela os números do telefone e do 
WhatsApp, os endereços do Facebook e do Instagram, e-mails e 
quaisquer outras formas de contato para que possam se comunicar. 
À medida que o relacionamento avança, suponha que o seu "date" 
passe a manifestar comportamentos que variem de acordo com o canal 
utilizado para a conversa.  

‘crush’ de múltiplas personalidades não tem vez no 
omnichannel
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negócios em pauta

o conceito inovador de semirreboque
As rodovias do Brasil estão recebendo um novo conceito de 

semirreboque, dotado de alta tecnologia e eletrônica embarcada. 
O novo Concept Trailer, rodotrem basculante desenvolvido pela 
engenharia da Randon Implementos, em conjunto com a Volvo 
Caminhões do Brasil e outros fornecedores parceiros, será testado 
em operação real no escoamento da safra de grãos brasileira, em 
rotas que conectam as regiões produtoras aos principais portos 
do país. Dotado de recursos de automação e sensores e fabricado 
com tecnologias que reduzem o peso total do implemento, o novo 
produto chega para otimizar a performance e reduzir os custos 
de operação do transportador. Uma das principais inovações é a 
redução de peso do rodotrem basculante.      leia a coluna 
completa na página 3

Foto: Volvo/Divulgação

news@ti

alfredo soares ensina a transformar ideias  
em negócios por meio de workshop

@Empreendedorismo, inovação e negócios são alguns temas 
que permeiam a vida de diversos universitários que buscam 

colocar em prática ideias ‘fora da caixa’. E para auxiliar esse 
público e todos os interessados no assunto, Alfredo Soares - um 
dos maiores especialistas em e-commerce e vendas no Brasil e 
vice-presidente da VTEX - promove um papo especial e exclusivo 
sobre inovação nas vendas, nesta quinta-feira (21), a partir das 
19 horas. Os interessados podem participar mediante inscrição 
prévia, por meio do link (https://basement.redbull.com/pt-br/
events/131), em que receberão o acesso ao conteúdo, disponi-
bilizado em formato de streaming, de forma online e gratuita por 
tempo indeterminado. A iniciativa faz parte do Red Bull Base-
ment, programa mundial que incentiva universitários a criarem 
soluções inovadoras - e que está com inscrições abertas no Brasil 
até 24 de outubro (http://www.redbull.com.br/basement%5C).   

  leia a coluna completa na página 2

Reprodução: https://basement.redbull.com/pt-br/events/131
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no novo cenário de integração de 
tecnologias, tem crescido o número 
de pessoas que não se contentam 
em ficar na zona de conforto e 
acreditam que podem impactar 
de forma positiva o mercado com 
novas soluções e modelos de 
negócios. 

daí é que nascem as startups, fazendo 
jus ao nome, literalmente "começar algo 

novo", são empresas que estão em fase inicial 
de desenvolvimento de produtos e serviços ou 
ideias inovadoras e que apresentam grande 
potencial de crescimento. 

Mas não basta só ter uma boa ideia, por trás 
das empresas de sucesso há uma estratégia 
sólida e muitas vezes parceiros comerciais que 
acreditam e investem no negócio. Hoje, de 
acordo com a StartupBase, há mais de 13.400 
startups e o ecossistema de inovação está cada 
vez mais consolidado. Por isso, a Fábrica de 
Startups, empresa brasileira de fomento à 
inovação, pontua que por mais promissora 
que seja a ideia de negócio, ela precisa ser 
desenvolvida, planejada e amadurecida para 
se tornar uma startup de sucesso. 

Antes de tudo, é preciso identificar um 
problema para oferecer a solução, prevendo 
as possíveis brechas no mercado para lançar 
o produto ou serviço. "Nessa primeira etapa, 
é importante pesquisar muito sobre as solu-
ções semelhantes, compartilhar ideias com 
outros empreendedores, fazer pesquisas 
com seu público-alvo e, enfim, refinar sua 
proposta", explica Hector Gusmão, CEO da 
Fábrica de Startups. Criar uma startup do 
zero é diferente de começar uma empresa 
convencional. 

Enquanto os empreendedores tradicionais 
fazem um plano de negócio previsível antes 
de iniciar suas operações, os criativos partem 
de uma solução inovadora e a desenvolvem 
conforme recebem o feedback do mercado. 
"É a resposta dos clientes e investidores que 
determina o sucesso da startup, que começa 
apenas com uma hipótese e arrisca tudo para 

Quais são os pilares necessários para 
começar uma startup promissora? 
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provar seu valor em um ambiente cheio de 
incertezas. Por isso, o primeiro grande passo 
é definir a persona, entender as dores que ela 
busca resolver e saber comunicar a solução", 
explica o CEO. 

Abrir uma startup significa se aventurar na 
gestão experimental, quase sempre usando 
a tecnologia como atalho e evoluindo cons-
tantemente o produto ou serviço de acordo 
com os feedbacks do público. Em resumo, 
os pilares necessários para uma startup 
promissora são: 

Inovação:  é o próprio DNA da startup, 
pois sua missão é encontrar soluções que 
ninguém havia pensado antes. Assim, toda 
startup tem como característica o diferencial 
competitivo no mercado, a partir de um mo-
delo de negócio, produto ou serviço inovador 

Escalabilidade:  um negócio escalável é 
aquele que pode crescer em um ritmo muito 
acelerado sem alterar o modelo proposto. 
Ou seja, a receita da empresa aumenta ex-
ponencialmente, mas os custos continuam 
praticamente os mesmos. 

Potencial superior: o potencial de atin-
gir grandes mercados com uma estrutura 

enxuta é um dos principais traços das star-
tups. Com um capital inicial muito baixo, a 
empresa pode chegar a alcançar milhões de 
consumidores. 

Flexibilidade: em um cenário de incertezas, 
a startup precisa ser muito flexível para acom-
panhar as mudanças e lidar com os períodos 
de altos e baixos. A própria rotina dos colabo-
radores é muito dinâmica, pois a flexibilidade 
de horários e projetos é essencial para extrair 
o melhor de cada profissional. 

Trabalho em equipe:  como as startups 
costumam ser pequenas, as equipes precisam 
ser muito unidas e trabalhar em absoluta 
sinergia. Geralmente, são profissionais de 
alto nível e multidisciplinares, que conse-
guem integrar todas as áreas da empresa e 
construir uma equipe sólida. 

"A melhor forma de saber como abrir uma 
startup do zero é ter contato com outros em-
preendedores e participar do ecossistema de 
inovação. O network é imprescindível para iniciar 
uma Startup, daí podem surgir as oportunidades 
com incubadoras, aceleradoras, investidor anjo 
e quem sabe o primeiro grande aporte", finaliza 
Gusmão. Fonte e outras informações: (www.
fabricadestartups.com.br).

invEstimEntos

residência médica
Começaram ontem (20), e vão até o 

dia 8 de novembro, as inscrições para 
a edição 2021 do Exame Nacional de 
Residência (Enare). As provas estão 
marcadas para o dia 12 de dezembro. 
Tanto o acesso ao edital como as ins-
crições podem ser feitas por meio do 
site (https://enare.ebserh.gov.br/site-
-enare-2021/index.jsp). Mais de 3,2 mil 
vagas de residência das áreas médica, 
multi e uniprofissional serão ofertadas 
em 81 instituições distribuídas em todo 
o país (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/especialista-traz-dicas-de-como-encontrar-o-fundo-de-venture-capital-ideal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/as-4-capacidades-de-lideranca-o-lider-incompleto/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-possivel-calcular-o-retorno-dos-investimentos-em-comunicacao-interna/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/crush-de-multiplas-personalidades-nao-tem-vez-no-omnichannel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/praticas-de-esg-com-novas-tecnologias-tornam-empresas-mais-eficientes/
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OpiniãO
Trabalho presencial: 

quando e como  
será possível?

A volta, ou não, do 
trabalho presencial 
é um dos principais 
temas nas instâncias 
diretivas das grandes 
empresas brasileiras. 

A escolha por um dos 
modelos de trabalho 
- totalmente remoto, 

híbrido ou presencial - será 
uma decisão que levará em 
conta diversos fatores, que 
vão desde a natureza da 
empresa, até sua cultura 
e seus valores. E um dos 
maiores desafios dessa fase 
será atrair os colaboradores 
de volta para os locais físicos 
de trabalho.

Em um primeiro mo-
mento, em um cenário de 
pandemia, a preocupação 
corporativa precisava ser 
com a saúde. Não se podia 
pensar em nenhum tipo de 
retorno antes de a maior 
parte da população ser 
vacinada. 

Porém, agora, o Brasil 
trabalha com um cenário 
de imunização comple-
ta da grande maioria da 
população adulta. Diante 
desse quadro, executivos 
de grandes empresas têm 
debatido quais mudanças 
serão mantidas e quais 
devem ser adaptadas para 
a próxima fase. 

Grande parte das empre-
sas já manifestou a intenção 
de aderir ao modelo híbrido 
de trabalho, que se dará com 
escalas de grupos de cola-
boradores entre os modelos 
presencial e remoto. E aí en-
tram as estratégias de tran-
sição. Voltar ao escritório 
deve ter um propósito e, por 
isso, tanto empresa quanto 
colaboradores passarão a 
enxergar esse espaço físico 
de outra forma. 

Para não perder talentos, 
as empresas precisam com-
preender que o colaborador 
não quer mais perder tempo 
no trânsito, ou cumprir tare-
fas no local de trabalho que 
podem ser feitas em casa. 
Dessa forma, horários mais 
flexíveis devem entrar na 
rotina, assim como a concor-
dância de que o escritório 
é ambiente para reuniões 
estratégicas de equipe, ce-
lebração com os times, ou 
encontro entre setores. Já 
atividades cuja natureza é 
de contato pessoal devem 
voltar para o modelo tradi-
cional, mesmo com algumas 
adaptações.

É preciso lembrar ao cola-

borador que a socialização 
nos ambientes laborais é 
muito importante. O ser 
humano é social e esses 
momentos de ida ao es-
critório com um propósito 
serão um canal de interação. 
Por conta disso, para atrair 
pessoas para esses espaços, 
os ambientes serão mais 
atraentes e colaborativos.

As mesas fixas darão lugar 
a espaços compartilhados, 
com algumas salas para 
pequenas reuniões, ou para 
momentos que exigem mais 
concentração. 

Os ambientes ganharão 
um clima mais descontraí-
do, inclusive, com funciona-
lidades para o bem-estar da 
equipe, como salas de rela-
xamento ou academias. Não 
haverá mais o dress code 
tradicional, pois muitos se 
desacostumaram a usar 
sapatos ou roupas formais, 
preferindo se sentir em 
casa no local de trabalho. 
A tecnologia vai ajudar na 
composição das escalas, 
com uso de aplicativos para 
reservar espaço no escritó-
rio e até para saber quem 
estará na empresa naquele 
dia, otimizando encontros, 
ou permitindo almoços com 
colegas.

O planejamento para o 
retorno presencial deve 
ser feito com calma. Muitos 
mudaram de cidade, ou não 
matricularam os filhos com 
menos de 6 anos em escolas, 
por exemplo, e precisarão 
de tempo para se organizar 
antes do retorno. As redes 
tecnológicas deverão ser 
reestruturadas para que 
um único ambiente suporte 
mais notebooks ou equi-
pamentos desconectados, 
além de mais videoconfe-
rências do que antes da 
pandemia. 

Por isso, esse é um mo-
mento de planejar, pensar 
em quais atividades neces-
sitam de presença integral 
e iniciar o diálogo com as 
equipes. Será preciso uma 
readaptação para que a volta 
tenha um significado, uma 
justificativa e as pessoas se 
sintam motivadas. É como 
um músculo que deixamos 
de usar e que, aos poucos, 
precisará receber ativi-
dade, em uma adaptação 
gradativa. 

Tudo isso com diretrizes 
claras e sem esquecer dos 
protocolos de saúde para a 
volta com segurança.

(*) - É diretor de Pessoas e Cultura  
do Grupo Marista.

Leandro Figueira Neto (*)

News@TI
OS Exchange amplia acesso a clientes 
brasileiros

@A OSL, líder global em negociação de ativos digitais e software 
como serviço (SaaS), anuncia a expansão da OSL Exchange 

para América Latina. A bolsa de criptomoedas regulamentada, se-
gura e global estará disponível para acesso a clientes profissionais 
e institucionais brasileiros, que terão isenção de taxa de negociação 
até o fim do ano. A OSL Exchange fornecerá aos seus clientes um 
livro de negociação (order book) que agrega a liquidez de todas as 
suas plataformas globais, suportado por um match engine de última 
geração (bc.groupeosl.com).

Inscrições para programa de estágio e 
programa de trainees

@Uma das principais contas digitais do país, a Neon abriu inscri-
ções para seu programa de estágio e para a primeira edição de 

seu programa de trainees, chamados de Futuros Brilhantes. Ambos 
os processos seletivos serão 100% virtuais e abertos para estudantes 
e jovens profissionais de todo o país. A primeira edição do programa 
de trainee tem a expectativa de preencher 10 vagas. Para partici-
par, é preciso ter mais de 18 anos de idade e formação superior em 
qualquer curso ou instituição concluída entre dezembro de 2018 
e dezembro de 2021. O processo seletivo terá etapas de teste de 
fit cultural, dinâmica de grupo e entrevista. Os trainees aprovados 
iniciarão suas atividades em fevereiro de 2022 e farão uma imersão 
no modelo de negócios e cultura da Neon. Também receberão curso 
de inglês, treinamentos de six sigma e metodologias ágeis, além de 
contar com um programa de mentoria e conexão com os níveis mais 
altos de gestão da empresa. As inscrições ficam abertas até 18/11 no 
site 99jobs.com/traineeneon.

Marketplace para provedores de serviços de 
TI

@A ODATA, provedora brasileira de serviços de Data Centers, 
apresenta sua plataforma de marketplace, uma oportunidade 

para empresas da área de TI e companhias que decidiram migrar suas 
estruturas para um data center se o encontrarem em um único lugar. A 
ideia é mostrar que não é preciso, necessariamente, ter uma loja virtual 
para alcançar um público específico e conseguir unir vendedores e 
compradores. Com a rapidez da transformação digital, é cada vez mais 
comum que os negócios sejam estruturados em plataformas que levam 
a oferta de produtos e serviços às pessoas e empresas interessadas 
em uma solução mais ágil e dinâmica. Neste caso, a ODATA oferece a 
estrutura de base para as companhias ampliarem a oferta de serviços 
aos clientes. Para fazer parte do marketplace da ODATA não há custo 
de adesão, basta ter um espaço mínimo no Data Center e através da 
rede SDN Nativa ODATA os parceiros podem oferecer seus serviços 
na plataforma para outros clientes (https://odatacolocation.com/).

Veritas lança novo serviço de 
armazenamento em nuvem

@A Veritas Technologies, líder em proteção de dados corporativos, 
anuncia o lançamento do Veritas NetBackup Recovery Vault, novo 

serviço de armazenamento na nuvem, que oferece processos ainda 
mais simplificados, totalmente gerenciado como um repositório de 
dados de serviço para o Veritas NetBackup. O Recovery Vault fornece 
resiliência a ataques de ransomware de missão crítica como um nível 
de armazenamento com lacuna de ar para backups, ao mesmo tempo 
que proporciona redução de custos e diminui a complexidade do uso 
de armazenamento em nuvem de uma seleção de provedores líderes 
para retenção de longo prazo, com confiabilidade ainda maior para a 
recuperação de dados de backup (www.veritas.com/recoveryvault).

ricardosouza@netjen.com.br

Sistemas integrados de 
gestão empresarial

A área de saúde tem ganhado força no desenvolvimento do setor com a união do gerenciamento de estoque à 
área financeira

André Iaconelli (*)

Não é segredo que no setor de 
saúde, a prioridade, em todos 
os momentos, é a segurança e 

o cuidado ao paciente. Por conta dis-
so, os estoques das instituições desse 
segmento tendem a uma margem de 
segurança maior que nos demais, uma 
vez que nada pode faltar para o aten-
dimento e a prestação de um serviço 
hospitalar. No entanto, insumos são 
caros e representam uma grande par-
cela dos custos de hospitais e clínicas 
de saúde. Neste sentido, sistemas 
integrados de gestão empresarial, que 
alinham o gerenciamento de estoque 
à área financeira, têm ganhado força 
e se tornado fortes aliados para o de-
senvolvimento deste setor.

 
Em um contexto macro, plataformas 

de gestão são ferramentas que transfor-
mam a produtividade de empresas em 
diversos setores, trazendo não apenas 
maior controle sobre as informações 
internas destas companhias, mas tam-
bém mais inteligência, o que permite 
aos gestores atuarem com ampla asser-
tividade e competitividade no mercado. 
No setor de saúde, a gestão inteligente 
de inventário se faz fundamental para 
uma instituição que busca o lucro.

 
Os desafios da gestão empresarial 
no setor de saúde

De forma geral, o dinheiro é o recurso 
básico de qualquer empresa, do qual 
todos os outros recursos dependem. A 
falta de visibilidade do fluxo de caixa 
é o principal motivo pela falência das 
empresas. Para se ter uma ideia da 
gravidade para o setor, somente nos 
últimos 10 anos, mais de 2,4 mil hos-
pitais privados fecharam as portas, no 
Brasil. Entre as instituições fechadas e 
as que surgiram neste período, mais de 
40 mil leitos foram extintos, de acordo 
com dados do relatório “Cenário dos 
Hospitais no Brasil 2020”, realizado 
pela Federação Brasileira de Hospitais 
(FBH), em parceria com a Confedera-
ção Nacional de Saúde (CNS).

 
O entendimento de como o dinheiro 

flui, onde ele fica represado, por onde 
ele vaza, bem como outros dados, são 
informações cruciais para o desenvol-
vimento das companhias e, consequen-
temente, do setor de saúde. Sem essas 
informações, torna-se inviável que uma 
organização funcione plenamente e, 
sem um sistema de gestão adequado, 
esses dados são escassos.

 
Ao utilizar um sistema que ajuda a 

são cópias de sistemas internacionais 
(altamente complexos e caros) que não 
se traduzem bem à nossa realidade de 
instituições independentes, espalhadas 
por um território continental pouco 
informatizado e interligado.

 
Nesse sentido, o grande desafio é 

ouvir o gestor de saúde brasileiro e 
oferecer soluções aderentes à realidade 
do país, endereçando problemas reais 
do dia a dia das instituições indepen-
dentes e não apenas criar sistemas 
para ajudar os gigantes, enquanto os 
pequenos precisam lidar apenas com o 
Excel e anotações, financiando-se com 
bancos que não atendem às nuances e 
complexidades do setor.

 
Para oferecer uma vantagem real, a 

escolha de um sistema de gestão deve 
equilibrar as necessidades da empresa 
com o custo de implantação, manuten-
ção e, finalmente, com a facilidade de 
uso por parte das pessoas que precisa-
rão operar estas plataformas. No passa-
do, um sistema de gestão era associado 
a um ERP grande, oneroso e difícil de 
usar. Hoje, o mercado já dispõe de di-
versos sistemas que replicam algumas 
funcionalidades chaves destes grandes 
ERP’s a um custo muito mais acessível, 
no entanto, sacrificando grande parte 
das funcionalidades.

 
Atualmente, contamos com sistemas 

especializados em tarefas específicas 
e que compatibilizam o poder de um 
grande ERP com um sistema de gestão 
fácil e acessível, podendo ser usados em 
conjunto com outras tecnologias para 
se obter um resultado muito superior 
para a empresa. Assim, investir no sis-
tema de gestão mais apropriado àquela 
operação é um passo importante para 
impulsionar a empresa e, consequen-
temente, o trabalho dos profissionais.

(*) É Cofundador da Zaga, Healthtech que  
otimiza processos de gestão de compras  

e suprimentos na área da saúde.
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tomar a decisão sobre o que comprar 
baseado em dados e modelos estatísti-
cos é possível reduzir a ineficiência de 
compras e diminuir o desperdício de 
dinheiro parado. Combinando isto a um 
sistema de financiamento integrado que 
permite pagar em prazos mais longos 
com taxas diferenciadas, é possível des-
travar o poder multiplicador de gestão 
de recursos avançada, que até então 
só as grandes instituições conseguiam 
fazer.

 
O impacto da gestão de estoque 
integrada ao setor financeiro

A gestão de estoque é tipicamente 
vista como uma atividade rotineira: 
importante, porém, não estratégica. 
Empresas menos sofisticadas tratam 
insumos como uma linha de custo e 
não uma alavanca de receita. A gestão 
financeira estratégica entende que os in-
sumos são parte fundamental deste ciclo 
de receita, então incorporam a gestão 
otimizada de inventário e compras em 
suas decisões: quanto comprar, o que 
comprar e como pagar são perguntas bá-
sicas, mas a complexidade de possíveis 
respostas pode levar a decisões ruins.

 
Um exemplo disto é o tratamento 

simplista de crédito para capital de giro: 
nem todos os gestores entendem que, 
se bem utilizado, esta modalidade de 
financiamento pode destravar o valor 
preso em recursos subutilizados. Pelo 
contrário, muitos enxergam o crédito 
para capital de giro como um último 
recurso, só utilizado por empresas 
passando por apuros financeiros.

 
Os obstáculos enfrentados para a 
implementação de tecnologias de 
gestão em saúde

Há pouca informação e muito ceti-
cismo quando o assunto é tecnologia 
para gestão em saúde no Brasil. Grande 
parte dos sistemas que existem por 
aqui ou são antigos e não atendem às 
demandas modernas de um software ou 

Cinquenta empresas brasileiras iniciam 
programa de aceleração  

com Apex-Brasil e Amazon dos EUA
Exportar produtos para o mercado 

dos Estados Unidos, um dos mais 
competitivos e exigentes em todo 
o planeta, por meio da Amazon, 
plataforma que representa 25% das 
vendas de e-commerce no país, será 
realidade para 50 empreendedores e 
empresários brasileiros. Eles foram 
selecionados para participar de um 
programa de aceleração entre a 
Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil) e a Amazon, movimentando 
mais de US$ 161,5 bilhões nos EUA 
em 2021.  

De acordo com a gerente de 
Competitividade da Apex-Brasil, De-
borah Rossoni, auxiliar as empresas 
brasileiras a inserir-se e crescer em 
competência e competitividade no 
concorrido e-commerce dos EUA 
e na Amazon é uma conquista. 

“Quanto maior for o número de 
empresas brasileiras com expertise 
para exportar e vender seus produ-
tos nos mercados mais disputados 
do mundo, mais esse conhecimento 
será internalizado e propagado na 
cultura empreendedora e empresa-
rial brasileira, pois elas incorporam 
as melhores práticas dos ambientes 
negociais internacionais. Assim, 
todos ganham”, disse. 

A Apex-Brasil atua para pro-
mover os produtos e serviços 
brasileiros no exterior e atrair 
investimentos estrangeiros para 
setores estratégicos da economia 
brasileira. Apoia mais de 15 mil 
empresas em 57 setores, que 
por sua vez exportam para mais 
de 200 mercados (https://portal.
apexbrasil.com.br/programa-e-
-xport-e-commerce/).
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D - Maratona de Matemática 
Estão abertas as inscrições para a Maratona Cactus 2021. Com apoio 
do Arco Instituto, braço social da Arco Educação, a organização - que 
atua por meio da educação para criar uma cultura de protagonismo - 
fará uma jornada de aprendizado por meio de desafios matemáticos, 
com o objetivo de despertar o senso de protagonismo e o engajamento 
de estudantes do 6º ao 9º ano do ensino público de todo o Brasil. Para 
participar, o professor ou responsável deve inscrever a escola pelo site 
(https://associacaocactus.com.br/maratona-cactus/). Escolas de todo 
o país podem inscrever seus alunos para a jornada de aprendizado, 
totalmente virtual. Estudantes, professores e colégios vencedores serão 
premiados.

E - Varejo e Consumo 
O Centro de Excelência em Varejo da FGV EAESP realiza, nos 
próximos dias 26 e 27, o 14º Congresso Latino-Americano de Varejo 
e Consumo. O tema é a onipresença do varejo, com uso de novas 
tecnologias emergentes e seu impacto na jornada do consumidor. 
Durante a jornada de compra os consumidores trafegam indiscrimi-
nadamente entre ofertas feitas por varejistas online, tradicionais, 
pure players e modelos híbridos e fluidos. A expansão do comércio 
eletrônico em vertentes menos tradicionais, como social selling e 
mobile commerce, são alternativas cada vez mais viáveis. Os inte-
ressados em participar devem se inscrever pelo link: (https://cev.
fgv.br/eventos/14o-congresso-latino-americano-de-varejo-e-consu-
mo-ubiquitous-retailing-new-technologies). 

F - Atendimento Online
Para agilizar os serviços aos cerca de 150 mil profissionais da con-
tabilidade do estado e reduzir a perda de tempo com deslocamen-
tos, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
(CRCSP) migrou os serviços e atendimentos para o mundo online. 
De acordo com o presidente do CRCSP, José Donizete Valentina: 
“Como o delegado representante do CRCSP não atende mais o 
profissional em seu escritório, precisamos ser agressivos e conse-
guimos colocar em funcionamento a delegacia virtual”. “O conceito 
é levar o Conselho à casa de cada profissional da contabilidade, 
reduzindo tempo, deslocamentos e adiantando os processos”. Saiba 
mais em: (www.crcsp.org.br), nos links Autoatendimento, Contato 
ou Serviços online.

A - Mercado de Ações
A B3, bolsa de valores de São Paulo, está oferecendo seis cursos para 
quem deseja começar a aprender a operar no mercado de ações. As 
aulas são gratuitas e gravadas. Nestes cursos, o estudante ou o futuro 
investidor poderá aprender sobre o momento certo para comprar e 
vender ativos e até conhecer um pouco mais sobre a B3. Os cursos 
disponibilizados pela B3 são sobre análises de investimentos, trader, 
análise técnica, mercado futuro para mulheres investidoras, mercado 
de ações e estratégias para operar. Os cursos já estão disponíveis no hub 
de Educação Financeira da B3. No site (https://edu.b3.com.br/) também 
há outros cursos relacionados ao mercado de ações.

B - Feira do Empreendedor 
O agronegócio paulista terá destaque na Feira do Empreendedor 2021, 
que será realizada pelo Sebrae, de maneira online e gratuita, entre os 
próximos dias 23 e 27. Serão 12 expositores que mostrarão seus produtos 
no estande virtual do Sistema FAESP-SENAR/SP, que estará hospedado 
na plataforma do evento. O estande virtual será uma oportunidade para os 
empreendedores do agronegócio buscarem novas parcerias, alinhavarem 
negócios e se relacionarem com o mercado de dentro e até fora do país. 
Os visitantes poderão conhecer o trabalho dos expositores, entrar em 
contato e até fechar negócios. Outra oportunidade serão as rodadas de 
negócios realizadas dentro do ambiente virtual da plataforma Sebrae 
Experience, desenvolvida com uso de tecnologia 3D, de fácil acesso e 
navegação dos participantes. Mais informações: (https://feiradoempre-
endedor.sebraesp.com.br). 

C - Tecnologias Sustentáveis
Biotecnologia, economia azul, finanças verdes, energias renováveis e 
mercados de carbono são os temas da 3ª edição do GreenTech Amé-
rica Latina, programa de seleção e desenvolvimento de startups com 
tecnologias que despoluem ou reduzem a emissão de gases de efeito 
estufa na região, realizado pela Build From Scratch (BFS), em parceria 
com a Green Innovation Group A/S. O objetivo central do evento é re-
velar soluções tecnológicas sustentáveis, e que possam trazer impacto 
sustentável e econômico rápido para outras organizações, negócios, 
investidores e corporações. Empreendimentos de todo o mundo podem 
participar cadastrando projetos escaláveis e que tenham potencial de 
desenvolver a região latino-americana. Mais informações: (www.green-
techamericalatina.com).

G - Marketing Digital 
Saber se colocar diante dos seus clientes de maneira clara, objetiva, 
autêntica, confiável, relevante e consistente é um dos grandes trunfos de 
marcas que sabem se posicionar. Para atingir esse objetivo é necessário 
trabalho profundo de autopercepção somado às estratégias de diferen-
ciação, ao posicionamento e à comunicação. Você está por dentro deste 
assunto? Ele será debatido em um dos painéis mais aguardados da 3ª 
edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, o maior congresso de 
Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital do Brasil, que acontece 
entre os dias 20 e 28 de novembro, gratuito e 100% online. Inscrições 
e mais informaçõers: (www.summitexito.com.br).

H - Juiz Federal Substituto
O TRF3 publicou o edital de abertura do XX Concurso Público de Provas 
e Títulos para Provimento de Cargo de Juiz Federal Substituto e de 
Juíza Federal Substituta da Justiça Federal da 3ª Região. A seleção é 
para o provimento de 106 cargos das Seções Judiciárias de São Paulo e 
de Mato Grosso do Sul. Do total, são reservadas seis vagas para pesso-
as com deficiência e 21 aos candidatos que se autodeclararem negros 
(pretos ou pardos). O formulário de Requerimento de Inscrição Preli-
minar estará disponível no endereço eletrônico (http://web.trf3.jus.br/
concurso-magistrado/), a partir das 12h do dia 25/10. Mais informações: 
(https://www.trf3.jus.br/concurso-magistrado/).

I - Liderança Feminina em TI 
A Globant, empresa digital nativa que oferece soluções tecnológicas 
inovadoras, anuncia sua edição anual do Prêmio Women That Build , que 
homenageia as mulheres que estão impactando positivamente o setor de 
TI no mundo. Com o objetivo de contribuir para mudar a realidade das 
mulheres neste setor, desde o seu lançamento, o prêmio reune centenas 
de indicações e recebeu o apoio de destacadas lideranças e instituições. 
Quem quiser destacar a gestão de uma executiva tem a possibilidade 
de indicá-la através do site oficial do Women That Build Awards. Quem 
quiser contar sua história poderá se autodenominar no mesmo site. As 
ganhadoras serão anunciadas em um evento global em 10 de dezembro 
de 2021. Mais informações: (https://womenawards.globant.com/pt-br). 

J - Retomada Sustentável 
Entre os dias 9 e 10 de novembro, acontece o V Fórum Mackenzie de 
Liberdade Econômica, organizado pelo Centro Mackenzie de Liber-
dade Econômica. Com o intuito de debater questões que permeiam o 
desenvolvimento e os valores de liberdade, o Fórum terá como tema: 
“Os caminhos da liberdade para a retomada sustentável do desenvolvi-
mento”. Os eixos temáticos serão: tamanho de governo e política fiscal; 
segurança jurídica e direitos de propriedade; moeda, bancos, finanças 
e política monetária; comércio exterior, fluxo de capitais e relações 
internacionais; regulação, ambiente de negócios e empreendedorismo; 
gestão e competitividade; liberalismo, governança e políticas públicas; 
ética e legitimidade moral do liberalismo. Informações: (https://www.
even3.com.br/liberdadeecon2021/).

Reabertura das fronteiras 
anima empreendedores

O sonho de muito 
empreendedor é 
começar um negócio 
em outro país, menos 
burocrático, e os 
Estados Unidos é uma 
das opções preferidas

Principalmente depois 
da reabertura das fron-
teiras, o que aumenta 

ainda mais a dose de otimis-
mo, afinal estamos falando 
de uma demanda reprimida 
causada pelo fechamento 
das fronteiras durante a 
pandemia. Não bastasse a 
grande demanda turística 
que está por vir, temos tam-
bém a retomada de planos de 
empresas e empreendedores 
que desejam internacionali-
zar os negócios. 

Muito importante ter em 
mente que o sucesso em 
terras norte-americanas ou 
igualmente em outros países 
depende de uma adaptação 
cultural de consumo e na 
relação corporativa e se isso 
não ficar claro, o caminho 
a ser percorrido será com-
plicado. 

Essa foi a base do nosso 
estudo para montar uma 
estratégia de gestão após 
compreender todos os passos 
e peculiaridades do mercado 
americano, que foi onde 
decidimos apostar todas as 
fichas depois de mais de 25 
operações no Brasil, em dife-
rentes segmentos como res-
taurantes, moda, franquias 
e escola profissionalizante.

Pensando como empre-
endedor, a inquietude pelo 
novo e o desafio de criar são 
o combustível para novos 
desafios que, se atrelados 
aos conceitos de gestão, não 
mudam de um país para o 
outro. A diferença está na 
humildade de saber que 
culturalmente exige-se uma 
adaptação desses formatos, 
inclusive trabalhistas. Por 
exemplo, não se pode pensar 
no formato de retenção de 
talentos que funciona para 
o Brasil, nos EUA.

Muito se escuta que nos 
Estados Unidos o trabalha-
dor não tem férias — de 
fato, regulamentado por 
legislação não há obrigato-
riedade —, mas a relação 
empregador-empregado é 

negociada entre as partes 
e regida por um contrato 
entre elas, e em boa parte 
dessas negociações aspectos 
como férias, bônus, ajuda 
de custo e outros benefícios 
fazem parte do acordo. Se o 
empreendedor não entender 
isso e for com o pensamento 
de que lá o funcionário não 
tem férias, terá dificuldade 
em compor e reter uma boa 
equipe.

Não é porque uma grande 
rede de restaurantes faz su-
cesso no Brasil, que esse fato 
vai se repetir em outros luga-
res. Tivemos recentemente 
diversas redes que expandi-
ram para solo americano e 
rapidamente fecharam suas 
portas, em especial pelo 
choque cultural dos gestores. 
Mas a realidade é outra, a 
experiência de consumo é 
totalmente diferente.

Empreender em outro país 
exige humildade de começar 
do zero, de entender que 
quem tem que se adaptar à 
cultura local é o empreende-
dor e não o contrário. Desde 
2017, meu negócio principal 
nos EUA é investimento 
em construção de imóveis 
residenciais. Eu não posso 
trazer os princípios dos mé-
todos construtivos do Brasil 
para cá. Não adianta fazer 
um projeto que atende ao 
público brasileiro aqui.

Eu tive que entender o que 
o consumidor americano de-
seja, pois ele é o meu cliente, 
então preciso agradar quem 
compra.

Além do desafio de conhe-
cer os hábitos de consumo do 
novo público, o entendimen-
to cultural para posicionar 
corretamente produto x 
demanda é importante. Por 
exemplo, façamos o caminho 
inverso: se um americano for 
construir uma casa no Brasil 
e fizer com paredes externas 
em madeira e internas com 
drywall (gesso), sem passar 
os fios por condutores, ape-
nas fixando no interior do 
gesso, será que o brasileiro 
compraria? Provavelmente 
não. 

Por isso é fundamental 
conhecer o mercado e os 
hábitos de consumo do seu 
novo público consumidor.

(*) - É empreendedor e apaixonado 
por gestão (www.raiseinvestor.com). 

Leandro Sobrinho (*)

Os empregados e apo-
sentados da Eletro-
bras e de suas subsi-

diárias terão prioridade na 
compra de até 10% das ações 
no processo de privatização 
da companhia, definiu o 
Conselho do Programa de 
Parcerias de Investimentos 
(CPPI), ao aprovar a resolu-
ção que define o modelo de 
desestatização e autorizar 
que até R$ 6 bilhões do FGTS 
sejam usados para pessoas 
físicas comprarem ações 
da estatal. Cada investidor 
individual poderá gastar a 
partir de R$ 200 do saldo da 
conta do FGTS para adquirir 
participação na empresa. 

Também será permitido 
que qualquer pessoa física 
residente no Brasil com-
pre indiretamente ações 
da Eletrobras por meio de 
cotas de fundos mútuos de 
privatização, que podem 
ser adquiridas por até 50% 

O texto prevê diversos atos e contratos para que a Eletronuclear 
conclua as obras da usina de Angra 3.

O Procon de São Paulo enca-
minhou um pedido à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) para que os planos de 
saúde aumentem a transparên-
cia com relação às cobranças e 
valores de reajustes. O órgão de 
defesa do consumidor quer que as 
empresas divulguem os cálculos 

para se chegar aos percentuais 
de aumento dos planos. Essas 
informações ficariam disponíveis 
nas páginas das operadoras e da 
ANS. Além disso, o Procon pede 
que as empresas discriminem nos 
boletos mensais as cobranças fei-
tas dos usuários. “O consumidor 
deve ter a noção do que ele está 

pagando – o que é seguro saúde, 
o que é taxa de administração, de 
corretagem etc. Essa informação 
deve ser fornecida de forma 
transparente pelas operadoras”, 
defende o diretor do Procon, 
Fernando Capez. O pedido se 
baseia, de acordo com o Procon, 
em uma resolução do Conselho 

Nacional de Saúde Suplementar 
publicada em setembro. Em abril, 
o órgão de defesa do consumidor 
entrou com uma ação civil pública 
para questionar os aumentos de 
cinco operadoras de planos de 
saúde. As empresas já haviam 
sido multadas pelo Procon pelos 
reajustes (ABr).

A Petrobras informou que recebeu 
para o mês de novembro pedidos de 
fornecimento de diesel e gasolina 
muito acima dos meses anteriores e de 
sua capacidade de produção. Segundo 
a estatal, nos últimos anos, o merca-
do brasileiro de diesel foi abastecido 
tanto por sua produção, quanto por 
importações realizadas por distribui-
doras, terceiros e pela companhia, que 
garantiram o atendimento integral da 
demanda doméstica. 

Porém, para o mês de novembro a 
demanda está acima da capacidade 
da estatal.

“Apenas com muita antecedência, 
a Petrobras conseguiria se programar 
para atender essa demanda atípica. Na 
comparação com novembro de 2019, a 
demanda dos distribuidores por diesel 
aumentou 20% e a por gasolina, 10%, 

Conselho do PPI aprova modelo 
de privatização da Eletrobras
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Cada investidor individual poderá gastar a partir de R$ 200 do saldo da conta do FGTS para adquirir 
participação na empresa

para que essas empresas 
permaneçam estatais, como 
determinado pela Constitui-
ção. O texto prevê diversos 
atos e contratos para que 
a Eletronuclear conclua as 
obras da usina de Angra 3, 
evitando que os investimen-
tos públicos no projeto sejam 
perdidos.

Na reunião, o Conselho do 
PPI também aprovou a mo-
delagem da concessão das 
BRs 493, 465 e 116, que ligam 
o Rio de Janeiro a Governa-
dor Valadares (MG). A con-
corrência será pelo critério 
de julgamento híbrido e de 
descontos tarifários, que dá 
prioridade a quem oferecer 
mais desconto no pedágio, 
nos moldes da concessão da 
Rodovia Dutra, que liga o Rio 
a São Paulo. Os editais serão 
publicados antes do fim do 
ano, com o leilão previsto 
para o primeiro trimestre de 
2022 (ABr).

do saldo da conta no FGTS. 
Esses fundos reúnem o va-
lor arrecadado e compram 
papéis da estatal de energia.

A privatização ocorrerá 
em duas etapas. Primeira-
mente, a Eletrobras fará um 
processo de capitalização, 
emitindo novas ações que 
podem ser compradas no 

mercado primário, até diluir 
a participação da União na 
empresa. 

Segundo o CPPI, essa 
etapa permitirá a injeção 
de dinheiro de investidores 
privados na companhia. A re-
solução obriga a Eletrobras a 
segregar a usina binacional 
de Itaipu e a Eletronuclear, 

Petrobras tem demanda acima da capacidade de produção

Na comparação com novembro de 2019, 
a demanda dos distribuidores por diesel 

aumentou 20% e a por gasolina, 10%.
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com a média de 2020 e superior ao 
registrado em 2019 (77%) e 2018 
(76%), mesmo considerando as pa-
radas programadas nas refinarias em 
seis refinarias, que foram postergadas 
de 2020 para 2021 em função da pan-
demia. No acumulado de outubro de 
2021, a companhia está operando com 
FUT de 90%.

A Brasilcom sustentou em nota que 
houve maior demanda pelo diesel 
no mercado interno, com maiores 
pedidos para a Petrobras, porque o 
combustível no mercado externo está 
mais caro do que o valor praticado no 
Brasil. Por sua vez, a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP), emitiu nota descartando, 
por enquanto, qualquer possibilidade 
de desabastecimento de combustíveis 
no mercado nacional (ABr).

representando mais de 100% do mer-
cado brasileiro”, esclareceu a estatal.

A Petrobras informou que operou 
seu parque de refino, no primeiro 
semestre de 2021, com um fator de 
utilização (FUT) de 79%, em linha 

Procon: mais transparência nos planos de saúde



Como criar 
e cultivar uma cultura 

de inovação

Quando falamos de 
inovar, a grande 
chave é olhar o 
futuro e produzir 
movimentos nesta 
direção

Desde o início da 
pandemia, muitos 
desafios e aspectos 

inusitados surgiram e re-
forçaram a importância de 
uma cultura que valorize 
a inovação para enfrentar 
o desconhecido. O isola-
mento social impactou os 
processos e demandou 
uma nova abordagem das 
empresas para lidar com as 
incertezas desse cenário. 
A estrutura organizacional 
passou por mudanças a 
fim de manter o fluxo de 
trabalho e de entrega de 
serviços e produtos aos 
clientes, com o intuito de 
sobreviver no mercado. 

Virtualizamos toda a 
nossa forma de viver, de 
consumir, de trabalhar e de 
nos relacionar. Os impactos 
foram tão profundos que a 
única forma que tivemos 
para reagir como empresa, 
colaborador e ser humano 
foi hackeando a nossa pró-
pria vida. Isso significa que 
tivemos que nos reinventar 
e criar um contexto que 
permitisse nos adaptar de 
uma forma muito rápida, 
uma vez que a pandemia 
criou um cenário que 
poucas empresas estavam 
preparadas para enfrentar. 

O grande segredo para 
reagir a coisas que não 
conhecemos, que parecem 
não ter lógica, é enfren-
tá-las com resiliência e 
flexibilidade, além de outro 
fator essencial: a inovação. 
Saber inovar nada mais é 
do que trazer competiti-
vidade, adaptabilidade e 
valor em tudo que estamos 
fazendo. São novas lógicas 
que nos permitem sobrevi-
ver aos contextos que nos 
deparamos. 

Sempre foi um paradig-
ma da inovação pensar 
que coisas novas são ino-
vadoras. Não necessaria-
mente. A inovação requer 
atributos importantes: 
ela tem que solucionar 
alguma questão que ain-
da não foi resolvida até 
aquele momento, ou seja, 
possuir um componente 
de novidade, mas não se 
resumir a isso. Ela defini-
tivamente tem que olhar 
para o futuro e continuar 
trazendo esse valor a lon-
go prazo. 

Neste caso, estamos 
falando de uma mudança 
na forma de atuação, de 
fazer, de uma lógica que 
deve demonstrar diferente, 

que nos permite continu-
ar trazendo valor numa 
circunstância nova. Para 
isso, é preciso empreender 
e ser muito mais proativo 
na maneira de agir, não ser 
reativo ao que pode vir.  

No setor profissional, 
isso se conecta com a ne-
cessidade de ter propósito 
dentro das organizações. 
E o ponto de virada nesse 
processo, para poder criar 
uma cultura de inovação 
nas corporações, é dar 
uma certa autonomia às 
pessoas, para que elas pos-
sam desenvolver práticas 
interessantes, mas uma 
autonomia orientada, que 
tem o foco em gerar valor 
contínuo. É o empreender 
com propósito que cria con-
textos de inovação dentro 
da cultura organizacional. 

Quando falamos de ino-
var, a grande chave é olhar o 
futuro e produzir movimen-
tos nesta direção. Nunca é 
para o hoje. A inovação não 
é o que eu faço no hoje, mas 
que me leva para o futuro. 
São ações um pouco mais 
longas, que nos permitem 
mudar e nos reinventar, 
trilhando o caminho para 
o que queremos ser no 
futuro. 

Por exemplo, o mer-
cado de hoje está sendo 
impactado pela pandemia 
e devemos pensar no que 
vai acontecer depois da 
pandemia, para inovar no 
pós-tempo pandêmico. 
Durante este momento di-
ferente que ainda estamos 
vivendo, reagimos, tivemos 
que nos adaptar, porque 
não nos restou alternativa, 
mas para considerar que a 
organização é inovadora, 
ela tem que estar pensando 
“e o depois da pandemia?”, 
ter o foco em como já con-
segue criar no hoje esse 
movimento do amanhã. 

E, por fim, é preciso 
medir os resultados con-
forme experimentarmos 
as novas ações, para que 
elas funcionem de forma 
contínua. Talvez uns dos 
grandes desafios da inova-
ção seja esse: definir bons 
objetivos e resultados-cha-
ve que permitam, não só 
serem guias para garantir 
que estamos no caminho 
certo, mas também ferra-
mentas que nos ajudem a 
repensar as iniciativas a 
cada momento de decisão, 
priorizando sempre nosso 
o encontro ao propósito, 
ao futuro que estamos 
desenhando. 

Assim, a aprendizagem 
será para sempre, e é assim 
que se cria uma cultura de 
inovação. 

(*) - É Diretora Global de Inovação do 
Grupo Stefanini.

Mary Ballesta (*)
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Cristina Moldovan (*)

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) exige que 
as organizações cumpram requisitos rigorosos no proces-
samento de dados pessoais com o objetivo de proteger 
os direitos fundamentais de privacidade e liberdade por 
meio do uso de medidas técnicas e administrativas. Se as 
empresas já estão adiantadas nas questões jurídicas, elas 
precisam ficar de olho nas ferramentas tecnológicas para 
estar em consonância com a legislação. 

Entre os sistemas que apoiam as empresas na confor-
midade dos dados estão as soluções de DLP (Data Loss 
Prevetion ou Prevenção de Perda de Dados), que possibi-
litam aplicar políticas diretamente nos dados confidenciais 
presentes em dispositivos ou em toda a rede. Essa é uma 
maneira de garantir que os dados confidenciais sejam 
identificados, controlados e registrados para atender aos 
requisitos da LGPD. Veja cinco dicas de uso do DLP para 
ajudar as empresas na adequação à Lei. 
 1) Descoberta da origem de armazenamento dos 

dados pessoais - Uma solução de DLP geralmente 
é equipada com serviços de descoberta de dados, 
permitindo que os administradores examinem todo 
o conjunto de dispositivos em busca de dados pro-
tegidos. As políticas do DLP podem ser baseadas 
em perfis predefinidos ou conteúdo personalizado 
para que as empresas pesquisem dados pessoais 
cobertos pelas leis de privacidade. Dessa forma, é 
possível saber quais são os dados e para onde são 
transferidos, gerar relatórios a partir dos resultados 
e encaminhá-los à Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD), quando solicitado. 

 2) Exclua os dados pessoais quando for necessá-
rio - Os sistemas de Prevenção de Perda de Dados 
ajudam com solicitações de exclusão por meio de 
seus recursos de digitalização de dados em repouso. 
Isso permite que as empresas pesquisem em suas 
redes inteiras conjuntos de informações específicas 
e, quando encontrados, podem realizar ações de 
remediação, como exclusão ou criptografia. Dessa 
forma, os administradores podem controlar facil-
mente quais dados pessoais permanecem na rede e 
nos dispositivos de uma empresa. 

 3) Limite o uso de dados pessoais - Usando 
scanners para identificar dados confidenciais e 
monitorar seu movimento, as soluções de DLP 
apoiam com o requisito de conformidade, no qual a 
Lei exige que as empresas esclareçam a finalidade 
da coleta e uso de dados e não sejam usados para 
outro fim. Depois de descobrir os dados pessoais, 

DLP: maneira de garantir que os dados confidenciais sejam 
identificados, controlados e registrados.

Mariana Espósito Lima (*)          

Com base na minha ex-
periência em equipes 
com colegas de outros 

países, separei alguns pontos 
que podem ajudar outras 
pessoas. Ter colaboradores 
em outros países pode pa-
recer um desafio para novos 
integrantes. 

Sabemos que a comunica-
ção, por exemplo, é um pon-
to sensível e importante em 
um projeto onde as pessoas 
falam o mesmo idioma, logo 
imagine como é em um grupo 
com barreiras linguísticas. 
Além do idioma, desafios 
como a diferença cultural e 
de fuso-horário fazem parte 
do cenário de trabalhar com 
pessoas de outros lugares do 
mundo. 
	 •	Inglês: How are you 

doing? - Já é um clichê 
dizer que inglês é funda-
mental para o mercado 
de trabalho moderno, 
mas quando trabalha-
mos com estrangeiros, 
ele se torna imperativo. 
Quando trabalhamos 
com squads interna-
cionais são necessários 
alguns cuidados para 
diminuir os mal enten-
didos. Algumas reuniões 
são feitas em inglês com 
legendas, noutras vezes 
alguém fica responsável 
por fazer a tradução 
simultânea no chat e há 
casos ainda em que é 
necessário a repetição 
em inglês e português 
para garantir que não 
ficaram dúvidas. 

  Pode ser cansativo, 
mas também é fato que 
o contato diário com 
estrangeiros força as 

Alegrias e desafios ao trabalhar 
com squads internacionais

É comum ouvir em uma conversa “nossa, você trabalha com estrangeiros, que legal”. E sim, é muito 
legal, mas já imaginou como isso impacta o dia a dia?

Além do idioma, desafios como a diferença cultural 
e de fuso-horário fazem parte do cenário.
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VA tarde no Brasil automa-
ticamente exclui algu-
mas pessoas por conta 
do horário. Na Printi, 
conseguimos resultados 
bem interessantes com 
o bate papo no final 
da sexta-feira (Printi 
Friday), Brazil time. 
Falamos sobre proje-
tos diferentes, batemos 
papo para relaxar. Não 
dá para exigir que todos 
estejam conectados, mas 
estamos satisfeitos com 
a adesão dos colabora-
dores. 

  Se você está pensando 
em entrar num time 
com pessoas de outros 
países, saiba que não são 
só desafios, essa é uma 
oportunidade única para 
interagir com pessoas e 
culturas diferentes, sem 
nem sair de casa. Os 
feed backs corroboram 
que a experiência, além de 
ser rica, é um super apren-
dizado: comunicação, di-
ferentes conhecimentos 
técnicos, planejamento e 
até paciência. 

  Além disso, o contato 
com diversas pessoas 
traz para o dia a dia mais 
jogo de cintura para lidar 
com novas situações e 
solucionar problemas. Se 
você é líder de um time 
integrado por estrangei-
ros, seja compreensivo 
com as dificuldades que 
podem surgir dessas 
interações. São pessoas 
com culturas e vivências 
diferentes e a empatia 
é fundamental para um 
squad internacional bem 
sucedido.

(*) - É Agile Master da Printi.

pessoas a praticar e se 
esforçar mais no idioma 
e é interessante ver a 
equipe ganhando con-
fiança e ficando mais à 
vontade. Por mais que 
seja um desafio, também 
é uma ótima maneira de 
aprender ou melhorar 
o inglês. Esse é um dos 
principais pontos po-
sitivos no trabalho em 
squads internacionais. 

	 •	Fuso-horário: É bom 
dia, boa tarde ou boa 
noite? - Outro ponto 
importante quando se 
trabalha com pessoas 
ao redor no mundo é 
a atenção ao horário. 
Reuniões que requerem 
a participação de todos 
os colaboradores têm 
que acomodar os diver-
sos fuso-horários, por 
exemplo, dos indianos, 
oito horas e trinta mi-
nutos à frente. Também 
é importante pensar 
no horário em que se 
chama alguém para tirar 
dúvidas, afinal, 17h aqui 
é 22h na Romênia. Para 
resolver essa questão, 

contamos com o bom 
senso e flexibilidade 
de horário. Reuniões 
diárias são importantes 
em qualquer time, ain-
da mais nesse tipo de 
squad. 

  Ter esse momento com 
todos juntos para sin-
cronizar as atividades, 
tirar dúvidas rápidas, e 
ainda bater um papo e 
dar umas risadas é cru-
cial para manter todos 
na mesma página e for-
talecer a conexão entre 
os membros da equipe. 
O ponto positivo é que 
tem sempre alguém on-
line. Então aumentam 
as chances de ter gente 
disponível para lidar com 
crises e surpresas sem 
precisar de escala de 
plantão. 

	 •	O Desafio da Inte-
gração - Para trabalhar 
com pessoas de outros 
países, há uma preocu-
pação em fazer todos se 
sentirem incluídos, o que 
é um desafio. Marcar um 
happy hour da equipe, 
por exemplo, às 18h da 

Como estar em conformidade com a 
LGPD usando uma solução de DLP
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os administradores podem restringir ou bloquear 
sua transferência para fora ou dentro da organi-
zação. Dessa forma, os usuários não poderão mais 
fazer upload, copiar e colar ou imprimir dados 
confidenciais. 

 4) Evite adulteração e perda de dados - As 
soluções de DLP são uma parte essencial para 
evitar incidentes que poderiam levar a violações 
de dados, seja por meio da digitalização e monito-
ramento de dados em repouso ou em movimento. 
Com políticas predefinidas e personalizadas que 
podem restringir ou bloquear as transferências 
de informações, essas soluções podem ajudar a 
garantir que os dados pessoais não saiam da rede 
da empresa. 

 5) Manter os padrões de segurança de dados 
pessoais - Com a adoção de ferramentas de DLP 
é possível obter uma visão incomparável dos dados 
da sua empresa. Os administradores podem definir 
regras restritas para conjuntos específicos de dados 
confidenciais e, ao mesmo tempo, permitir que os 
funcionários gerenciem dados fora dessas catego-
rias livremente. Também fica mais fácil determinar 
violações de políticas e relatá-las aos programadores 
para que tomem medidas. 

É importante não só estar em conformidade com a LGPD 
e não sofrer sanções da ANPD, como também cuidar do 
bem precioso dos clientes, os dados pessoais. 

(*) - É sales and business development manager do Endpoint Protector by 
CoSoSys, desenvolvedora de sistemas de prevenção contra perda de dados.
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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.

PORTAL

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, CPF Nº
308.078.218-61, leiloeira oficial da gestora GLOBO LEILÕES, Plataforma de Leilão on-line,
CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar -
Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados
pelo comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site:
www.globoleiloes.com.br, a PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE DA DISPOSIÇÃO
APLICADA EM CARRINHO DE BAGAGENS. Único Leilão terá início imediato após a
publicação do edital em jornal de grande circulação local, e se encerrará no dia 22 de novembro
de 2021, às 15 horas e 30 minutos. Deverá ser considerado o horário oficial de Brasília - DF. Será
levado à leilão pelo valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais). Ressalte-se que os lances
abaixo do valor de avaliação estão condicionados a aceitação dos comitentes vendedores,
estes, podendo responder até o encerramento do leilão. Os interessados em participar do leilão
de modo on line, deverão se cadastrar no site www.globoleiloes.com.br  e se habilitar acessando a
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes
do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-
line se dará exclusivamente através do site www.globoleiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições entre os licitantes, na disputa pelo lote
do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel
se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou
reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do
adquirente. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do
leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra se disponível no
site do leiloeiro www.globoleiloes.com.br o qual o participante declara ter lido e concordado com os
seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro,
catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF.
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com
as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão
de Leiloeiro Oficial. São Paulo, 19 de outubro de 2021. CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO -
LEILOEIRA OFICIAL - JUCESP N° 1.151. GLOBO LEILÕES LTDA - GESTORA - CNPJ Nº
37.750.249/0001-24. DOUGLAS CAFFARO - COMITENTE - CPF Nº 881.618.118-49.

ROCHA CALEJON INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ 29.163.940/0001-83 - NIRE 35.230.865.291 - Ata de Reunião 
Extraordinária de Sócios - 1. Data, Hora e Local: Em 01/09/2021, às 09hs, na sede em São Paulo/SP. 2. Mesa: Ma-
riana Rocha Calejon, Presidente; Pedro Rocha Calejon, Secretário. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, 
nos termos do §2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. 4. Presença: Os sócios representando a totalidade do capital social, 
a saber: Pedro Rocha Calejon, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências e tecnologia, portador da cédula de identidade 
RG nº 30.759.915-2 SSP/SP e do CPF/MF nº 368.457.028-10, domiciliado Estado de São Paulo, Capital na Rua Pequetita, 
215, Conjunto 61 Vila Olímpia - CEP: 04552- 060; Mariana Rocha Calejon, brasileira, solteira, economista, portadora da 
cédula de identidade RG nº 30.759.913-9 SSP/SP e do CPF/MF nº 220.497.858-28, domiciliada no Estado de São Paulo, 
Capital na Rua Mateus Grou,223, Apartamento 22, Pinheiros - CEP: 05415-050; e Serena Rocha Calejon, brasileira, 
solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 30.759.914 SSP/SP e do CPF/MF nº 220.497.858-28, domi-
ciliada no Estado de São Paulo, Capital na Rua Pequetita, 215, Conjunto.61, Vila Olímpia - CEP: 04552-060. 5. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade. 6. Deliberações: Os sócios, por votação unânime: a) 
Aprovam a redução do capital social da Sociedade, por ser excessivo frente ao objeto social da Sociedade, nos termos do 
artigo 1.082, inciso II da Lei 10.406/02. O capital social atualmente de R$ R$ 9.000,000,00 (nove milhões de reais) para 
R$ 2.846.601,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e seiscentos e um reais), uma redução, portanto, de R$ 
6.153.399,00 (seis milhões, cento e cinquenta e três mil e trezentos e noventa e nove reais). b) Em virtude da delibera-
ção ora firmada, os sócios comprometem-se a firmar o arquivamento da Alteração do Contrato Social da Sociedade perante 
a JUCESP, no prazo de 90 dias contados da publicação desta ata, nos termos do Artigo 1.084, §3º, da Lei 10.406/02, a 
fim de implementar e formalizar e redução de capital ora deliberada; c) Em decorrência da redução ora aprovada, o capital 
social, após a redução, ficará assim distribuídos entre os sócios: Pedro Rocha Calejon, possui 948.867 quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando o valor de R$ 948.867,00. Mariana Rocha Calejon, possui 948.867 
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando o valor de R$ 948.867,00. Serena Rocha Calejon, 
possui 948.867 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando o valor de R$ 948.867,00. 7. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada 
pelos presentes. São Paulo, 01/09/2021. Mesa: Mariana Rocha Calejon, Presidente; Pedro Rocha Calejon, Secretário. 
Sócios: Mariana Rocha Calejon; Pedro Rocha Calejon; Serena Rocha Calejon.

Associativismo 
é caminho para 

empresários 
deixarem vitimismo

O ambiente 
competitivo no 
Brasil é alvo 
constante de 
reclamações dos 
empresários 
brasileiros, isso se 
potencializou com 
a crise gerada pela 
COVID-19

Contudo, um ponto 
crítico que sempre 
observo em minhas 

conversas é que os ges-
tores com que converso 
quase sempre estão foca-
dos nos problemas e não 
nas soluções. Também 
vejo que se tem uma 
esperança muito grande 
de soluções mágicas de 
prosperidade, esperando 
que os governantes dimi-
nuam a carga tributária 
ou proponham uma lei 
que beneficie seu seg-
mento de atuação, que o 
dólar desvalorize quando 
precisar importar alguma 
matéria-prima ou produ-
to ou que valorize quando 
precisar exportar, por 
exemplo. 

E isso é um problema 
muito sério. Em função 
disso, divido o mundo em-
presarial em dois grupos: 
os empresários que vivem 
em um constante proces-
so de vitimização, assim, 
se a empresa não vai bem, 
a culpa do insucesso é do 
governo, do mercado, da 
crise, etc. Por outro lado, 
temos os empresários 
que são protagonistas 
de seus negócios, bus-
cando dentro das suas 
competências soluções 
para os desafios. Vítimas 
enxergam tudo como 
problemas, protagonistas 
enxergam desafios. E isso 
com certeza faz toda a 
diferença na vida. 

Saídas conjuntas - Mas 
como encarar os desafios? 
Para os empresários, 
sobretudo das pequenas 
e médias empresas, a sa-
ída é buscar se associar 
a agrupamentos, que 
podem ser no modelo de 
franquia, licenciamento 
de marca ou de associa-
tivismo. Independente 
do formato, sem dúvida 
nenhuma, a junção de 
várias empresas em torno 
de um objetivo comum 
aumenta a possiblidade 
de êxito. 

Posso afirmar isso, pois 
estou no movimento 
associativista há vinte 
anos, ao longo dos quais já 
vivenciei e colaborei com 
o fomento de associações 
de diversos segmentos. 
Em todos esses agrupa-
mentos ou redes - como 
preferir denominar -, 
a melhoria individual e 

coletiva dos participan-
tes e suas empresas são 
visíveis. 

Dentre os benefícios 
está o fato desses em-
presários passarem a 
conviver de uma forma 
mais efetiva e afetiva en-
tre si, uma vez que eram, 
até então, concorrentes, 
o que faz com que sejam 
mais empreendedores. 

Outro ponto impor-
tante é que essas em-
presas unem forças para 
compras em conjunto, 
possuem ações de marke-
ting compartilhadas e 
administração profissio-
nalizada, dentre outros 
aspectos que só são pos-
síveis de realizar de forma 
coletiva. Ao participar 
de uma associação, a 
empresa se torna mais 
competitiva. Mas, como 
nem tudo é perfeito, 
mesmo no associativismo 
também temos empresá-
rios vítimas e empresários 
protagonistas, e lidar com 
essa situação é o maior 
desafio dos dirigentes das 
associações empresariais. 

Como fazer? - Na po-
sição de presidente da 
Febrafar (Federação Bra-
sileira das Redes Associa-
tivistas e Independentes 
de Farmácias) trabalho 
diariamente para que 
todos sejam protagonis-
tas. E os resultados são 
muito positivos, com as 
farmácias associadas a 
nossas redes crescendo 
praticamente o dobro do 
mercado farmacêutico. 

Um dos fatores que 
potencializa esse cres-
cimento é o aproveita-
mento da coletividade, 
ou seja, saber usar as 
ferramentas oferecidas 
pela rede. Outros elemen-
tos para o crescimento 
foram, por exemplo, a 
utilização com frequên-
cia de todas as ações de 
marketing oferecidas, a 
realização de treinamen-
to contínuo de sua equipe 
e o reconhecimento do 
poder da coletividade na 
contribuição para o êxito 
individual. Assim, esses 
empresários se tornaram 
protagonistas. 

Assim, com base nesses 
dados, é possível consta-
tar que ser associativista 
ou estar em uma associa-
ção não garante de forma 
automática a caminhada 
para o sucesso, mas todos 
os empresários que uti-
lizam com competência 
as ferramentas ofereci-
das aos seus associados 
possuem uma chance 
muito maior de alcançar 
o sucesso. 

(*) - Empresário do varejo 
farmacêutico há mais de 40 anos 

e um dos principais defensores do 
associativismo no país, é presidente 

da Febrafar e da Farmarcas.

Thiago Martello (*) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 073/2021; Objeto: 
execução de recapeamento asfáltico nas ruas do município, conforme Operação n.º 
1.070.673-71-2020 e SICONV nº. 2231/2020 com o Ministério do Desenvolvimento 
Regional / CAIXA - Entrega das Propostas: a partir de 21/10/2021 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
08/11/2021 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.

Débora Morales (*)

Esse crescimento da 
urbanização resul-
ta em uma pres-

são significativa sobre a 
habitação, transporte, 
sistemas de energia e 
demais infraestruturas. 
Iniciativas de cidades in-
teligentes que produzam 
avanços em tecnologia 
de sensores, Internet das 
Coisas (IOT), computação 
em nuvem, rede e ciência 
de dados são consideradas 
fundamentais para ofere-
cer soluções à urbanização 
global.

Essas tecnologias po-
dem beneficiar qualquer 
área urbana que busque 
usar dados para otimizar 
operações, como as ruas, 
que são a força vital das 
cidades. Elas desempe-
nham funções econômicas 
e sociais e representam o 
domínio público do que 
é consumido ativa e pas-
sivamente, dependendo 
de como está estruturada. 

O processo de plane-
jamento desses espaços 
públicos influencia for-
temente a evolução das 
regiões. As chamadas 
ruas inteligentes procu-
ram combinar elementos 
tradicionais do domínio 
público com sistemas ci-
berfísicos para fornecer 
serviços aprimorados, por 
meio do uso da rua pelas 
partes interessadas. 

O grau da inteligência é 
derivado da aplicação de 
dados em tempo real obti-
dos por sensores físicos e 
virtuais; da interconexão 
entre diferentes serviços e 

Iniciativas de cidades inteligentes são consideradas 
fundamentais para oferecer soluções à urbanização global.

É possível viver a cidade de forma 
mais inteligente em cada esquina

De acordo com previsões da ONU, mais de 70% da população mundial viverá em áreas urbanas até 2050
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VA em um incentivo à reci-
clagem.

Os sensores monitoram 
a qualidade do ar, som e 
vibração, água parada, 
microclima, tráfego, bem 
como outras atividades na 
via. Isso pode ser usado 
para informar e auxiliar 
em decisões para reduzir 
a poluição e aumentar a 
eficiência energética.

A IOT promete uma am-
pla gama de infraestrutura 
verde, incluindo postes 
de luz inteligentes com 
iluminação eficiente e de-
tecção ambiental; bancos 
inteligentes alimentados 
por energia solar e híbrida, 
que servem como pontos 
de carregamento para 
smartphones e e-bikes 
e postos de publicidade; 
pavimentação inteligente 
que coleta energia cinéti-
ca para alimentar ilumina-
ção, entre outros serviços.

Uma rua permeada por 
tecnologias digitais irá 
gerar uma quantidade 
significativa de dados a 
partir dos objetos inteli-
gentes no espaço e inte-
rações ativas e passivas 
do usuário com esses ma-
teriais. Medir e informar 
os impactos das interven-
ções na rua inteligente 
ajudam a tomar melhores 
decisões sobre a alocação 
de recursos, assim como 
comunica o progresso aos 
formuladores de políticas 
e à comunidade, cons-
truindo, portanto, apoio 
político e comunitário 
para financiamento de 
futuros projetos.

(*) - É mestra em Engenharia de 
Produção na área de Pesquisa 

Operacional, especialista em 
Engenharia de Confiabilidade, 
graduada em Estatística e em 

Economia, atua como Estatística no 
Instituto das Cidades Inteligentes.

tecnologias dentro da área 
urbana; da inteligência da 
interpretação dos dados e 
do processo de visualiza-
ção deles e da otimização 
das operações resultantes 
dessa análise. Existem 
soluções e aplicações de 
tecnologias digitais para 
melhorar e tornar as ruas 
mais inteligentes e, assim, 
podem aumentar a aces-
sibilidade dos cidadãos. 

Como o mobiliário ur-
bano responsivo, que usa 
tecnologia inteligente 
para tornar as ruas mais 
fáceis para pessoas com 
diferentes tipos de defici-
ência, incluindo mobilida-
de reduzida, baixa visão ou 
cegueira. Isso consiste em 
sinais digitais e sistemas 
de beacon instalados ao 
longo da rua que podem 
disponibilizar mensagens 
de áudio com informa-
ções, tempo de travessia 
mais longos e iluminação 
pública mais forte, que 
são ativados por meio de 
smartphones quando os 
usuários se aproximam de 
um item responsivo.

As ruas inteligentes 
também podem ceder à 
comunidade ações locais 
para melhorar a susten-
tabilidade ambiental e 
apoiar a conscientização 
e a educação por meio 
de inovação tecnológica. 
O exemplo disso está na 
lixeira inteligente, uma 
solução para coletar em-
balagens vazias e aumen-
tar as taxas de recicla-
gem com um sistema de 
recompensas. As lixeiras 
são dispositivos de IOT 
capazes de classificar e 
compactar os recicláveis 
automaticamente, com 
sensores que controlam 
o nível de enchimento de 
cada lixeira. 

Esses sensores conse-
guem registrar dados em 
tempo real sobre o nível de 
preenchimento. O proces-
samento e gerenciamento 
são feitos via aplicativo, 
melhorando a gestão de 
tempo e eficiência dos 
funcionários da coleta. 
Assim como o sistema de 
recompensa por pontos 
que podem ser trocados 
por descontos em lojas 
e cafés na rua onde essa 
solução esteja instalada, 
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 21 de outubro de 20216

NicoElNino_CANVA

#tenhacicatrizes

Octavio Alves Jr.

As 4 Capacidades de Liderança  
– O Líder Incompleto

Octavio Alves Jr. (*)

O modelo do líder incompleto está dividi-
do em quatro capacidades de liderança: 

Sensemaking, Relating, Visioning e Inven-
ting. É chamado incompleto, pois quase 
ninguém possui todas as capacidades ao 
mesmo tempo.

 
Sensemaking é a capacidade de entender 

o cenário e a complexidade das coisas. 
É aceitar que somos falíveis. Quando 
estamos cientes das nossas fraquezas, 
podemos nos cercar de pessoas com as 
competências que nos faltam para en-
contrar as melhores soluções juntos. E 

devemos sempre colocar nosso foco nas 
coisas que controlamos.

Relating é a capacidade de se relacionar e 
de cooperar com os outros. Na medida em 
que entendemos que somos incompletos, 
buscamos nos relacionar com pessoas que 
nos completem. Estamos na era do netwea-
ving e o grande desafio é nos relacionarmos 
com pessoas que veem o mundo de maneira 
diferente da nossa. 

Visioning é a capacidade de coconstruir 
uma visão inspiradora de futuro. As pessoas 
vão seguir o líder se conseguirem se conectar 
com ele ou ela. Mostrar as fraquezas apro-
xima o líder da equipe e cria laços emocio-
nais, fomentando a criatividade e intuição. 
Cocriar a visão de futuro, engaja e integra 

poderosamente a equipe, o resultado vai 
ser extraordinário!  

Inventing é a capacidade de inventar coi-
sas novas. Não adianta usar as soluções do 
passado para resolver as questões de hoje. 
É preciso criar novos hábitos e pensamen-
tos, mudar comportamentos, experimentar 
novas formas de trabalho e buscar soluções 
mais criativas para os problemas. 

A competitividade e inovação virão da 
capacidade do líder de se autoconhecer 
e conhecer a sua equipe, reconhecendo e 
valorizando a singularidade de cada um, 
incentivando que tragam para a mesa o 
que tem de melhor. Desafiando-os a aper-
feiçoarem-se sempre e criando conexões e 
significados positivos para todos.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Ex-
ecutivo internacional com larga experiência em vendas, 

marketing e desenvolvimento de negócios. Master practi-
tioner em programação neurolinguística (SBPNL). Alumni 

do IBGC e da Kellogg School of Management. Cursos 
executivos na Sloan MIT School of Management e na 

Singularity University. Professor convidado nos cursos 
de pós-graduação da FGV. Criador de conteúdos em áu-
dio e vídeo sobre Liderança e Desenvolvimento Pessoal 

no LideraCast. Trabalhos de Expansão de Consciência 
e xamanismo no Instituto Tadashi Kadomoto, Instituto 

Cambará e O&O Academy.

avaliados antes de se investir em venture capital, assim 
como em outras classes de ativos alternativos, merece 
destaque qual percentual do portfólio de investimento 
deve ser alocado no fundo, considerando a baixa liquidez 
desta classe. 

"Diferentemente de outros tipos de fundos de investi-
mento, os de venture capital são ilíquidos e costumam reter 
os recursos investidos por até dez anos, sem possibilidade 
de resgate. Assim, o investidor deve considerar investir 
recursos que ele poderá dispor neste período", explica. 

"Por natureza, fundos de venture capital têm prazos mais 
longos justamente para dispor ao gestor tempo adequado 
para a seleção dos ativos e, para as empresas investidas, 
tempo suficiente para desenvolvimento e valorização", 
complementa. 

Estudar o gestor e as principais características 
do fundo - Em meio a tantos produtos disponíveis, é 
crucial que o investidor se informe sobre o gestor, assim 
como entenda se o fundo em questão buscará atender suas 
expectativas "Conhecer não apenas o histórico do gestor, 
mas a forma como a empresa está organizada, sua estrutura 
interna e a equipe, é fator decisivo para o aumentar a chan-
ce de sucesso na alocação". Além da gestão, o mandato do 
fundo precisa estar alinhado com o apetite de investimento 
e perfil do investidor. 

Diversos pontos devem ser levados em consideração, 
como o estágio-alvo de investimento (early stage, late sta-
ge etc), a região de atuação, diversificação do portfólio, o 
valor total a ser captado, tipo de empresa a ser investida, 
as condições de investimento - taxa de administração e 
performance, período de investimento e desinvestimento, 
prazo do fundo, entre outros fatores. 

Nemer destaca que, mesmo que o gestor ainda não pos-
sua nenhum fundo totalmente desinvestido, ou seja, que 
não tenha sido encerrado após a venda de todas as suas 
empresas investidas, é importante que ele tenha histórico 
razoável de saídas de empresas bem-sucedido. 

De acordo com report do hub de inovação Distrito, o mercado de venture capital no Brasil tem atraído mais atenção dos 
investidores do que nunca. Somente em agosto, o volume investido no setor praticamente triplicou, quando comparado ao 
mesmo período de 2020. Ainda, segundo o levantamento, esse aumento tão expressivo, que passou de US$ 191 milhões  

para US$ 772 milhões em aportes, marca, também, a tendência na qual startups passam a investir em outras startups. 

D iante desse cenário de clara expansão, Nemer Rahal, 
sócio e CSO da Mindset Ventures, gestora de ven-
ture capital que conecta investidores brasileiros a 

empresas de tecnologia localizadas nos Estados Unidos e 
em Israel, avalia que o mercado de investimentos em star-
tups, de forma geral, deve continuar crescendo no Brasil 
nos próximos anos, impulsionado pelo surgimento de novos 
fundos e novas startups, assim como pelo crescimento do 
apetite do brasileiro pela nova categoria de investimento. 

O executivo destaca que, de forma geral, fundos de 
investimentos em venture capital são a alternativa mais 
viável aos investidores que decidem ingressar nesse mer-
cado. "Para a maioria dos investidores, alocar em fundos 
ao invés de investir diretamente nas startups é a melhor 
opção pois, desta forma, eles terceirizam aos especialistas 
a responsabilidade de estudar e acompanhar o mercado de 
venture capital em tempo integral. 

Os gestores de venture capital passam 100% do tempo 
voltados para acompanhamento desse mercado. Dificilmente 
o investidor, por conta própria, conseguiria acesso a tantas 
informações para tomar decisão de investimento mais em-
basada que o profissional especialista no setor", explica. 

O executivo destaca que, caso o investidor tenha pleno 
conforto e grande conhecimento sobre o mercado em que 
determinada startup atua, assim como conhecimentos 
sobre dinâmicas próprias do mercado de venture capital 
suficientes para permiti-lo negociar boas condições de in-
vestimento, alocar seus recursos diretamente na empresa 
que julga possuir boas perspectivas também pode ser uma 
alternativa, contudo, mais arriscada, dado que o risco está 
concentrado em ativo único. 

Com cerca de 30 anos de experiência nos mercados finan-
ceiro e de investimento, Nemer destaca quatro dicas que 
acredita serem essenciais para investidores que pretendem 
entrar no mercado de venture capital. 

Considerar o valor a ser alocado em investimentos 
sem liquidez - Entre os principais pontos que devem ser 

Vendas bem executadas e que geraram bom retorno aos 
cotistas são, de certa forma, termômetros de bons gesto-
res. Já sobre os casos de insucessos, que invariavelmente 
ocorrem, estes são importantes para entender se trouxeram 
algum ensinamento para o time de gestão. 

Escolha uma gestora que estabeleça boa relação 
com o investidor - Na modalidade de venture capital, é 
comum encontrar gestoras que não tenham em seu DNA a 
cultura de proximidade com seus investidores, muito pelo 
aspecto de iliquidez dos fundos. Entretanto, Nemer aponta 
essa questão como um componente importante para se 
fixar confiança e credibilidade ao gestor.

"Busque gestoras com equipes facilmente acessíveis e 
dispostas a constantemente munir seus investidores com 
informações. Mesmo que o investidor tenha terceirizado o 
poder de decisão no momento em que escolheu alocar seus 
recursos em um fundo, ele tem o direito de estar ciente do 
desenvolvimento do fundo no qual investiu". 

Uma vez feito o investimento, acompanhar fre-
quentemente o desempenho do fundo - Vinculado 
ao item anterior, acompanhar a performance do fundo e 
entender a razão de seu desempenho, seja ele bom ou ruim, 
figura entre os principais pontos para quem aloca recursos 
em fundos de venture capital. 

O gestor tem vários canais de comunicação com sua 
base, tais como eventos de atualização, relatórios e calls. 
Por esse motivo, a importância de gestoras abertas a se 
comunicarem com seus investidores, como mencionado 
anteriormente pelo executivo. 

Nemer ressalta, também, que é preciso observar se o 
gestor está cumprindo ou não o mandato do fundo, ou seja, 
se o número de empresas investidas está de acordo com 
o que havia sido previsto. "Os gestores não podem e nem 
devem garantir retornos, mas eles têm o dever de assegurar 
que seus mandatos de investimento serão executados de 
acordo com o combinado com os investidores", diz. - Fonte 
e outras informações: (https://mindset.ventures/).

EspECiAlistA trAz DiCAs DE COMO EnCOntrAr 
O fUnDO DE vEntUrE CApitAl iDEAl

invEstiMEntOs



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: LAZARO BARBOSA JESUS MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/03/2001), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alberto Jesus 
Monteiro e de Dailza Barbosa dos Santos Monteiro. A pretendente: GISLAYNE TAYSE 
SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Ipojuca - PE (Registra-
da Distrito de Camela), no dia (14/12/2002), estado civil solteira, profissão estudante, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jairo Alexandre dos 
Santos e de Madalena Maria da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE VISCARDI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Matilde - SP, no dia (13/09/1975), estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de enfermagem, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Vanderley Viscardi e de Arlete Bezerra Viscardi. A pretendente: REGINA LUZIA 
VALERO CAMPOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(13/12/1963), estado civil divorciada, profissão professora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Agostinho Valero Gongora e de Maria 
Aparecida Campos Valero.

O pretendente: EZEQUIAS SOARES DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Potiraguá - BA, no dia (06/02/1961), estado civil solteiro, profissão pedreiro, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquina Maria de Jesus. 
A pretendente: RITA MACHADO PORTELA, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Independência - CE, no dia (06/07/1962), estado civil divorciada, profissão atendente, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Abelar Machado 
da Silva Portela e de Creuza Carneiro Portela.

O pretendente: SILAS CORREIA RODRIGUES DO MONTE, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (21/02/1993), estado civil divorciado, profissão 
comerciante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Laercio 
Rodrigues do Monte e de Maria José Correia do Monte. A pretendente: MAYARA LETÍCIA 
ESTANISLAU DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Jaboatão dos 
Guararapes - PE (Registrada no 2º Distrito Prazeres), no dia (26/12/1998), estado civil 
solteira, profissão comerciante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Junior Estanislau dos Santos e de Monica Patricia dos Santos.

O pretendente: JULIO CESAR DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Consolação - SP, no dia (21/06/1971), estado civil solteiro, profissão 
repositor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanildo 
Nunes Pereira e de Maria da Luz Silva Pereira. A pretendente: TERESINHA MARIA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Garanhuns - PE (Registrada no 
Distrito de Miracica), no dia (15/07/1968), estado civil solteira, profissão do lar, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Alves dos Santos e 
de Maria Luzia da Conceição.

O pretendente: GUSTAVO SILVA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, nascido nes-
ta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/02/1988), estado civil solteiro, profissão feirante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Helio do Nascimento 
Cardoso e de Vanda Lucia Silva Cardoso. A pretendente: MILANNE QUINTO SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Itagibá - BA (Registrada do 1º Ofício Sede Je-
quié - BA), no dia (15/04/1984), , estado civil solteira, profissão aposentada, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Julival Quinto Souza e de Josenilda 
Rosa Macedo.

O pretendente: JOSÉ CÍCERO FERREIRA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Palmeira dos Índios - AL, no dia (11/11/1980), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Fir-
mino Barbosa e de Maria Ferreira Barbosa. A pretendente: DAIANE MARIA BEZERRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
no dia (14/07/1991), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Heleno Moura da Silva e de Maria Fausta 
Bezerra da Silva.

O pretendente: RODRIGO ROSA DE SENA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (17/11/1984), estado civil solteiro, profissão técnico 
de segurança do trabalho, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Manoel Martins de Sena e de Marineide Rosa de Sena. A pretendente: JULIANA DE 
JESUS SANTANA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, 
no dia (16/05/1989), estado civil solteira, profissão auxiliar de marketing, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Miguel de Jesus Santana e de 
Maria Senhorinha de Jesus Santana.

O pretendente: MARCELO APARECIDO WUSTEMBERG JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/03/1999), estado civil soltei-
ro, profissão educador físico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Marcelo Aparecido Wustemberg e de Vera Lucia de Oliveira Wustemberg. A 
pretendente: BARBARA VERONEZI, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Vila Maria - SP, no dia (27/04/2000), estado civil solteira, profissão securitária, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Sanderson Veronezi e de Flavia 
Pereira da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, 
onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: LEANDRO DE CARVALHO ROSSETTO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (18/06/1980), estado civil divorciado, profissão 
enfermeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio 
José Rossetto e de Lucilia de Carvalho Rossetto. A pretendente: SHEILA ELANIA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Carpina - PE (Registrada em Lagoa de 
Itaenga - PE), no dia (06/04/1986), estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e 
domiciliada em Guarulhos - SP, filha de Djalma Tomé da Silva e de Elania Maria da Silva.

O pretendente: ARIANTONIO DE SOUSA ALVES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Pombal - PB, no dia (20/03/1979), estado civil solteiro, profissão ajudante, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Alves de Sousa e de 
Maria da Conceição de Sousa Alves. A pretendente: SIMONE CRISTINA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Campina Grande - PB, no dia (11/04/1988), estado 
civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Maria de Fátima da Silva.

O pretendente: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (07/08/1990), estado civil solteiro, 
profissão empresário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Aparecido dos Santos e de Sueli Maria dos Santos. A pretendente: RAPHAELA 
MARIA JESUS DANTAS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé 
- SP, no dia (19/02/1992), estado civil solteira, profissão analista cadastral, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Rui Bezerra Dantas e de Fatima 
Maria de Jesus Dantas. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a 
pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: JUAN RODRIGUES PADOVINI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/02/1997), estado civil solteiro, profissão atendente de 
loja, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Angelo Domingos 
Padovini e de Maria Nilva Rodrigues Padovini. A pretendente: LUCIANA FERNANDES 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(15/07/1972),estado civil solteira, profissão professora de artes, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jonas Fernandes de Oliveira e de Valderez 
Fernandes de Oliveira.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (22/10/1983), estado civil solteiro, profissão 
eletricista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanilda 
Arruda de Farias. A pretendente: TATIANE COSTA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (16/10/1983), estado civil divorciada, 
profissão operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Erodes Alves dos Santos e de Iraildes Costa dos Santos.

Lucia Camargo Nunes (*)
Otimismo moderado para 2022

O avanço da vacinação contra a Covid-19 tem elevado o 
grau de otimismo da Anfavea, a associação das montado-
ras, para 2022. “Já temos cerca de 50% da população com 
a segunda dose. A doença foi a origem do problema e a 
vacina é a origem da solução. Com a saúde da população 
sob controle voltam os serviços, os eventos, o turismo. Isso 
faz a economia rodar, gera empregos em vários setores,” 
afirmou Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea, na 
abertura do Congresso AutoData Perspectivas 2022. 

O mercado também espera que a recuperação se baseie 
na demanda reprimida. Com tanto atraso na produção e 
paralisações de fábricas, em função da falta de componen-
tes, sobretudo semicondutores, muitas pessoas deixaram 
de comprar carros. É “normal” encontrar filas de espera 
de seis meses para alguns modelos. 

Mas há preocupações
Ainda assim, a Anfavea se preocupa com a continuidade 

da escassez de componentes, perspectivas de inflação e 
alta nos juros (que afeta diretamente o crédito) e, ainda, 
as instabilidades políticas de um ano eleitoral, elevando 
o dólar. 

“Tudo indica que o PIB do ano que vem vai ser um pibinho. 
Isso mais a inflação e os juros altos afetam diretamente 
a capacidade de compra do brasileiro”, avaliou Moraes.

Volkswagen

Fábrica VW Sao Bernardo do Campo vai entrar em layoff

Pulse: preços e motor são destaques
O lançamento mais importante e aguardado da Fiat 

será um divisor de águas para a marca, conforme definiu 
o diretor para a América Latina, Herlander Zola. “A Fiat 
antes do Pulse é uma. E será completamente outra depois.”

Ao que tudo indica, a tamanha expectativa foi frutífera 
para a marca de origem italiana. Isso porque é uma das 
últimas a lançar um SUV – seu primeiro nacional –, em 

Stellantis

Novo Fiat Pulse

Jornada de luxo
Uma experiência sensorial de sabores, luxo, moda, arte 

e potência de motores. Esta é a proposta do Espaço Hel-
bor, aberto na Av. Faria Lima, unindo grifes. Uma delas é 
a concessionária Grand Brasil, que expõe carros, motos e 
acessórios das marcas BMW e Jaguar Land Rover. 

“Nossa participação é fruto de uma parceria de mais de dois 
anos com o Alma Premium. Temos muita sinergia e desde 
que começamos a fazer coisas juntos não paramos mais. Mais 
do que negócios, é relacionamento, amizade”, disse Marcel 
Adipietro, diretor executivo do Grupo Grand Brasil.

O local é uma nova proposta aos estandes de vendas 
de imóveis, onde interessados podem fazer networking e 
estar expostos a marcas de luxo. 

Com programação permanente, o espaço fica em um 
boulevard aberto ao público com exposições e eventos 
em torno do Buteco do Jacquin, novo empreendimento 
do chef francês Erick Jacquin. 

Henrique Vilela-Grand Brasil

Espaço Helbor Grand Brasil BMW

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

um momento que o mercado está “inundado” desses uti-
litários esportivos. 

Teve tempo de estudar mecânicas e preços. A estratégia 
é agressiva. O Pulse terá 5 versões entre R$ 79.990 e R$ 
115.990. Sob o capô, estreia o novo conjunto com motor 
1.0 turboflex de com 130 cv, acoplado à também nova 
transmissão CVT. 

Essa mesma transmissão CVT equipa uma das versões 
de entrada com motor aspirado 1.3 de 109 cv, o que indica 
que outros modelos Fiat, como a picape Strada, devem 
adotar esse câmbio.

Stellantis

Novo Fiat Pulse
 

Bem equipado
Desde a primeira versão, o Pulse traz faróis e lanternas 

de LED, piloto automático, ar-condicionado digital, sensor 
de estacionamento traseiro, sensor de pressão dos pneus e 
central multimídia com integração sem fio (8,4”). 
Fila de rivais 

Se chega depois de toda a concorrência, os rivais fazem 
fila. E a briga vai ser boa. Começa pelo mais próximo, o 
Volkswagen Nivus, que parte de R$ 105 mil e tem motor 
1.0 turbo de 128 cv. O Chevrolet Tracker, também com 
motor turbo 1.0 e 116 cv, custa R$ 103.780. 

O Caoa Chery Tiggo 3X entrega 102 cv em seu motor 1.0 
turbo por R$ 96.990 na versão de entrada. O novo Hyundai 
Creta, recentemente lançado, parte de R$ 114.490 com 
motor 1.0 turbo de 120 cv. 

Diferente de motor, mas próximo de porte, o Nissan Ki-
cks (1.6 de 114 cv) custa a partir de R$ 99.190 (manual). 

Com o isolamento 
social e a alta de 
empresas aderindo ao 
home office, o metro 
quadrado residencial 
passou a ser repensado 
para cumprir os papéis 
também de uma “vida 
lá fora”

Em uma pesquisa re-
alizada pelo Homer, 
plataforma digital 

que equipa corretores de 
todo o Brasil, os imóveis 
residenciais com espaço 
para home office estão na 

Agora é um bom momento para investir em imóveis? 

Os imóveis com espaço para home office estão na preferência de 
46% dos consumidores.

preferência de 46% dos 
consumidores.  

Mas será que repensar no 
lar e investir em algum imó-
vel neste momento de incer-
tezas é um bom caminho? 
De acordo com dados da 
Abrainc, a queda dos juros 
e a expectativa de recupe-
ração da economia a médio 
e a longo prazo, fazem com 
que a aquisição de imóvel 
seja um bom investimento. 

Isto porque, além dos imó-
veis apresentarem rentabili-
dade com o passar do tempo, 
sofrem menos impacto de 
instabilidades financeiras, 
mesmo em tempos de crise. 

Outro dado que mostra 
essa tendência é que a ven-
da de imóveis no segundo 
trimestre de 2020 teve alta 
de 10,5%, em relação ao ano 
anterior. 

Para Lívia Rigueiral, CEO 
do Homer, os incentivos 
como financiamento, ca-
rência de alguns meses para 
pagar a primeira parcela, 
descontos nas taxas para 
adquirir um imóvel, alavan-
cam essa demanda. 

Mesmo com o aumento 
esperado da Selic com a taxa 
de 5,25% ao ano, em um 
ponto percentual na última 
reunião do Copom, Riguei-

ral aponta que o mercado 
ainda está aquecido e que 
é necessária a ajuda de um 
corretor para entender to-
dos os trâmites de maneira 
mais simples.

 “Acredito que é um bom 
momento, estima-se que a 
Selic encerre o ano em até 
8%, o que nos dá alguns me-
ses para um bom negócio. 
Lembrando que quanto me-
nor a taxa Selic, melhores as 
condições de financiamento 
das instituições financeiras, 
pois elas também baixam 
as taxas de juros”. - Fonte 
e mais informações: (www.
homer.com.br).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 21 de outubro de 20218

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: JORGE LuIz SOuSA PROBO, profissão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jó de Oliveira Probo e de Liliana 
Sousa da Silva. A pretendente: IRIS APARECIDA VIAnA DE DEuS, profissão: técni-
ca de informática, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/01/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto 
Viana de Deus e de Katia Aparecida de Santana.

O pretendente: FERnAnDO BARBOzA DA COSTA, profissão: administrador de redes, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fidelcino Jose da Costa e de Maria 
Barboza da Costa. A pretendente: KATIA CRISTInA GOnçALVES FLOREnCIO, 
profissão: supervisora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Lourenço da Mata, PE, 
data-nascimento: 16/03/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Luiz Florencio e de Maria da Luz Gonçalves Florencio.

O pretendente: RAILTO DA SILVA CARDOSO, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Elísio Medrado, BA, data-nascimento: 10/05/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Rosa Cardoso e de Alzira da 
Silva Cardoso. A pretendente: GEISA ALVES DA SILVA, profissão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Camacan, BA, data-nascimento: 18/06/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorgino Santos da Silva e de Maria de Lourdes Alves.

O pretendente: ARThuR BEDOnI OLIVEIRA, profissão: empilhador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeova Cirilo de Oliveira e de Delza Rodrigues Bedoni 
Santos. A pretendente: GIOVAnnA DE FáTIMA SILVA BARBOSA, profissão: jovem 
aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Luiz Barbosa e de 
Jucinaide Noemia da Silva.

O pretendente: REInALDO ALVES DO nASCIMEnTO, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1966, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Arnaldo Andrade do Nascimento e 
de Ornelina Alves do Nascimento. A pretendente: IVOnETE SOARES DE ARAuJO, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Riachão do Jacuípe, BA, data-
nascimento: 23/06/1954, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Avelino de Araujo e de Maria Joana Soares.

O pretendente: WInGLISOn SOuSA PIRES, profissão: prensista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1994, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vitorino da Silva Pires e de Maria Laide Sousa Pires. A pretendente: 
AnDRESSA SAnTOS SOuSA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Batista de Sousa e de Raimunda Alves dos Santos Sousa.

O pretendente: IGOR AnTOnIO LAuRIAnO DE LIMA, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramos de Lima e de Monica Lauriano de Lima. 
A pretendente: JOSIAnE DA SILVA LIRA, profissão: montadora de brinquedos, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 13/10/2000, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, filha de Josafá de Araujo Lira e de Wellinyta Silvestre da Silva.

O pretendente: OSIEL DE JESuS SILVA, profissão: segurança, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1977, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Alcides Silva e de Edna de Jesus Silva. A pretendente: KEILA CRIS-
TInA DE MOuRA, profissão: inspetora de alunos, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Luiz de Moura e de Marina Maria de Moura.

O pretendente: ITAMAR SAnTOS DAMACEnA, profissão: técnico de manutenção, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Madalena Damacena e de Valdelice 
Santos. A pretendente: JOSIAnE ALVES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar adminis-
trativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neusa Alves dos Santos.

O pretendente: ThAynAn MAThEuS ASSunçãO SILVA, profissão: serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Edilberto Gomes Silva e de 
Francisca Tereza Assunção Costa. A pretendente: CAROLInE DOS AnJOS SAnTOS, 
profissão: escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos 
Santos e de Dora Firmino dos Anjos.

O pretendente: ALEx SAnDRO BOMFIM, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 05/05/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ivan Feitosa Bomfim e de Sebastiana Maria 
de Paula. A pretendente: MARIA JOSé DE LIMA SAnTOS, profissão: técnico de enfer-
magem, estado civil: solteira, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 31/03/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Serafim dos Santos 
e de Josefa Carlos de Lima Santos.

O pretendente: EDISOn SOARES DO PRADO, profissão: auxiliar de manutenção, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente do Prado e de Valdeci Soares do 
Prado. A pretendente: KELLy FERREIRA nuCCI, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Nucci e de Marli Ferreira da Silva Nucci.

O pretendente: EDuARDO PEREIRA DA SILVA, profissão: analista corporativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Rubens Pereira da Silva e de Laura Mari da Silva. 
A pretendente: ThAIS JESuS TELES DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulino Teles dos Santos e de Neilda 
Maria de Jesus.

O pretendente: GLEIDSOn SOARES BATISTA, profissão: pedagogo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo Santos Batista e de Marcia Helena 
Sousa Soares. A pretendente: MAIARA DA COSTA nEPOMuCEnO, profissão: peda-
goga, estado civil: solteira, naturalidade: Passo Fundo, RS, data-nascimento: 19/05/1998, 
residente e domiciliada em Osório, RS, filha de Ivanor Gonçalves Nepomuceno e de 
Salete da Costa Nepomuceno.

O pretendente: ThOMAS LuCAn BORELLI, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Benedito Borelli e de Maria de Fátima Miranda 
Borelli. A pretendente: GABRIELE nATALIA SAnTILLI, profissão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tomas Jefferson Santilli e 
de Maria de Fatima de Souza Santilli.

O pretendente: ELOI GOnçALVES CRISPIM, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gonçalves Crispim e de Vera Lucia Crispim 
Batista. A pretendente: FRAnCIELE MOREIRA DE ARAúJO, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan Ferreira de Araújo e 
de Francisca Dantas Moreira Araújo.

O pretendente: MOAB SOuzA ALExAnDRE, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 15/10/1975, residente e domiciliado em Mauá, 
SP, filho de José Joaquim Alexandre Filho e de Lêda Souza Alexandre. A pretendente: 
ELIAnA CARDOSO DE SOuzA, profissão: cozinheira escolar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Malhada de Pedras, BA, data-nascimento: 08/01/1973, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cardoso e de Maria Marlene Costa Cardoso.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira dos Santos e de Maria 
de Moura Ferreira. A pretendente: GABRIELA nERI DE SOuzA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Galemon Barbosa de Souza e de 
Alda Neri dos Santos.

O pretendente: huMBERTO PEDROSA DE MIRAnDA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belém, PB, data-nascimento: 08/09/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de André Pedrosa de Miranda e de Damiana Maria da 
Conceição. A pretendente: nATALI RIBEIRO DA SILVA, profissão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 16/04/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natalicio Antonio da Silva e de Selma Maria Ribeiro.

O pretendente: hERBERTE LuIz FERREIRA, profissão: psicólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1988, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Roberto Luiz Ferreira e de Maria Luciene Santos do Nascimento 
Ferreira. A pretendente: PAMELA FERREIRA DE LIRA, profissão: psicóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Fernandes de Lira e de Vilaneide Ferreira Lira.

O pretendente: JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1973, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Alves de Oliveira e de Constancia Lia 
Alves de Oliveira. A pretendente: DAnIELE FERnAnDES FLORInDO, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Florindo e de 
Francileide Fernandes Florindo.

O pretendente: EVERTOn PERIn POSSO, profissão: técnico de telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson de Almeida Posso e de 
Alexsandra Monica Ferreira Perin Posso. A pretendente: MyLEnA DA SILVA TOMAz, 
profissão: auxiliar de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-
nascimento: 24/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Roseane da Silva Tomaz.

O pretendente: PhILIPE BERThAuLT DA SILVA, profissão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Vieira da Silva e de Maria Aparecida Berthault 
da Silva. A pretendente: CRISTInA DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Augusto da Silva e de Silvia da Silva.

O pretendente: MARCuS VIníCIOS DuARTE MEnDES, profissão: analista de T.I., 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1998, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Rosalvo Ribeiro Mendes e de Maria Aparecida 
Duarte. A pretendente: nOEMy VITÓRIA DOS SAnTOS RODRIGuES, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dimas Rodrigues Bezerra 
e de Ozilda dos Santos Rodrigues.

O pretendente: FELIPE CORREA GOMES, profissão: oficial de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Correa Gomes e de Dalila 
Ribeiro Gomes. A pretendente: DAnIELy REzEnDE DuTRA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Alves Dutra e de Ivaneide 
Ferreira Rezende Dutra.

O pretendente: LuIS CARLOS DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Martinópolis, SP, data-nascimento: 10/09/1966, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de José Mauricio Felix dos Santos e de Maria Lúcia dos Santos. 
A pretendente: JACILEIDE DA COnCEIçãO SILVA FREITAS, profissão: copeiro 
hospitalar, estado civil: viúva, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 08/12/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Carlos Fernandes 
da Silva e de Maria de Lurdes da Conceição.

O pretendente: OTáVIO SILVA SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivone Silva Santos. A pretendente: PAuLA BEATRIz 
ALMEIDA SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 03/03/2004, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Paulo Rogerio dos Santos e de Miria de Almeida.

O pretendente: MIChEL FEIJÓ ALVES, profissão: marceneiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ataide Alves e de Marilene Feijó de Melo. A pretendente: 
JuLIAnA CRuz BARBOSA, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Celso Murilo Barbosa e de Zilda Santos Cruz.

O pretendente: EVAnDRO nOGuEIRA DA ROChA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Medeiros Neto, BA, data-nascimento: 17/05/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abel Nogueira da Rocha e de Araci 
Bispo dos Santos. A pretendente: MILEnA MATIAS SAnTOS, profissão: gerente, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 24/04/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Resende Santos e 
de Maria Aparecida Santos Matias.

O pretendente: CLEITOn RODRIGO LIMA DAVID, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Donizete Mussulini David e de Thais 
Aparecida Lima. A pretendente: VAnESSA CARVALhO CAMARA, profissão: enfermei-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira Camara e 
de Iraci Rosante Carvalho Camara.

O pretendente: WEnDEL APARECIDO DE MORAIS, profissão: auxiliar de sondagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 02/12/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marinete de Morais. A 
pretendente: CLáuDIA MAGnO FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 21/01/1993, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Magnobaldo Tavares dos Santos e de 
Maria Cláudia Menezes Ferreira.

O pretendente: RAFAEL RODRIGuES ROChA, profissão: engenheiro eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erivaldo Francisco Rocha e de Valdelice 
Rodrigues da Silva. A pretendente: JéSSICA COSTA FERIGATO, profissão: fisiote-
rapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 16/02/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderlei Ferigato e de 
Valquiria Aparecida Costa Ferigato.

O pretendente: BRunO SAnTOS DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Pereira da Silva e de Maria 
das Graças Santos de Oliveira. A pretendente: nATALIA RODRIGuES DOS SAnTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barbosa 
Santos e de Josenice Rodrigues dos Santos.

O pretendente: LEAnDRO ALVES CLETO DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvan Cleto dos Santos e de Maria de 
Fátima Alves Ferreira. A pretendente: RuAMA DO nASCIMEnTO TEIxEIRA, profissão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 13/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sivanil Antonio Teixeira e 
de Celia do Nascimento Dias Teixeira.

O pretendente: WAnDEILSOn DA SILVA MARTInS, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 04/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo de Souza Martins e de Damiana Monteiro 
da Silva. A pretendente: REnATA BATISTA DE SOuSA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1995, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luis Ludgero de Sousa e de Josefa Batista Monteiro.

O pretendente: FELIPE RIBEIRO ROSA, profissão: auxiliar de contagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson de Oliveira Rosa e de Priscila Ribeiro 
Curan. A pretendente: LAuRA AnTunES DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/2003, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valerio Damaceno dos Santos e de 
Jussara Antunes do Nascimento.

O pretendente: JOSé DAnDOR DE LIMA, profissão: segurança, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 09/04/1964, residente e domiciliado em Santo 
André, SP, filho de Dandor Gertudes de Lima e de Maria Brigida de Lima. A pretendente: 
ELIAnA SILVA CAROLInO, profissão: divorciada, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Sorocaba, SP, data-nascimento: 26/10/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria Emilia Silva Carolino.

O pretendente: AnTOnIO DOS SAnTOS, profissão: agente penitenciário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1968, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olindino dos Santos e de Maria Marcelina. A 
pretendente: RAquEL DA SILVA FRAnCISCO, profissão: vigilante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 07/07/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaias Francisco e de Maria José da Silva.

O pretendente: ThIAGO SILVA REIS DE MIRAnDA, profissão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/2004, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodrigo Gomes de Miranda e de Aparecida 
de Fatima da Silva Reis. A pretendente: KAyALLA VITÓRIA SILVA SABInO, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/2004, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Santos Sabino e de 
Zenilda de Jesus Silva.

O pretendente: KLEBER SILVA RODRIGuES, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 08/06/1979, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Edmilson Rodrigues de Sousa e de Josefa Silva 
Rodrigues. A pretendente: KáTIA APARECIDA DE SOuzA, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo de Souza e de 
Darcí Aparecida de Souza.

O pretendente: DEIVISOn PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1995, residente e 
domiciliado em Santana de Parnaíba, SP, filho de Reginaldo Pereira dos Santos e de 
Luciene Santos Nascimento. A pretendente: DAIAnE APARECIDA CARDOSO, pro-
fissão: auxiliar de serviços administrativos, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Fé, 
PR, data-nascimento: 11/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joel Pereira Cardoso e de Suely Silvério de Rezende Cardoso.

O pretendente: LEAnDRO RODRIGuES DE JESuS, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/03/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos de Jesus e de 
Irene Rodrigues Feitosa. A pretendente: DERALDInA DIAS DOS SAnTOS, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/09/1985, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Valdonando Alves dos 
Santos e de Edleusa Dias dos Santos.

O pretendente: éDER CELESTInO DA SILVA, profissão: auxiliar de almoxarifado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arquimedes Celestino da Silva e de 
Maria Lourdes de Brito Silva. A pretendente: ALInE DE AnDRADE, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 29/06/1989, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Rita Joana de Andrade.

O pretendente: PAuLO SILLAS MIRAnDA DOS SAnTOS, profissão: oficial de redes, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaguaçu, ES, data-nascimento: 01/08/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Levi Gomes dos Santos e de Maria 
Geralda Miranda Gomes dos Santos. A pretendente: STEFAny BRAnDãO DA SILVA, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 
10/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Brandão 
da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: WAShInGTOn LuIz SAnTOS ROSA, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Gomes da Rosa e de Maria 
Aparecida dos Santos Rosa. A pretendente: CLAuDInETE ELzA DA SILVA, profissão: 
cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 16/12/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abelardo Felix da Silva e 
de Maria Elza da Silva.

O pretendente: CLEITOn LEOnARDO ROSA, profissão: técnico de elevadores, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 21/09/1989, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Rosa. 
A pretendente: TATIELE FLOREnCIO DOS SAnTOS, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jacy dos Santos e de 
Neusa Aparecida Florencio.

O pretendente: GABRIEL CORREA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Bernardo dos Santos 
e de Sueli Aparecida Correa Candido. A pretendente: nAThALLy TAWAnny LEITE 
DE CASTRO, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Fernando Rodrigues Castro e de Inglti Leila Leite.

O pretendente: FREID GAMA OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaeté, BA, data-nascimento: 13/05/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Silva de Oliveira e de Carmelita Gama de Oliveira. 
A pretendente: ELAInE TEIxEIRA DAS ChAGAS, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Rovelino das Chagas e de 
Marcia Teixeira.

O pretendente: EDuARDO DOS SAnTOS RIBEIRO, profissão: assistente administra-
tivo, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/10/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco Ribeiro e 
de Josefa do Espirito Santo Ribeiro. A pretendente: DEBORA MALDOnADO, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/12/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Maldonado 
e de Ada de Almeida Maldonado.

O pretendente: nATAn DE OLIVEIRA COSTA, profissão: montador de móveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nilton dos Santos Costa e de 
Antonia de Oliveira Balbino. A pretendente: BIAnCA SOLEDADE DOS SAnTOS, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evando Brito 
dos Santos e de Raquel Ferreira Soledade.

O pretendente: DAVID VEnuTO DE CAMPOS, profissão: técnico de radiologia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1983, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Claudia Venuto de Campos. A pretendente: 
VIVIAnE SOARES ROChA DO nASCIMEnTO, profissão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/09/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonevário Soares do Nascimento 
e de Maria Rosa Soares Rocha.

O pretendente: ThIAGO CALhEIROS DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Calheiros de Lima e de Tereza Evangelista 
de Figueiredo Lima. A pretendente: LéIA DOMInGOS DE OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Domingos de Oliveira 
e de Antonia Domingos de Oliveira.

O pretendente: EVERTOn SAnTOS LOPES, profissão: militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Pão de Açúcar, AL, data-nascimento: 07/10/1995, residente e domiciliado 
em Maceió, AL, filho de Elio Silva Lopes e de Maria Selma Belarmino Santos. A pre-
tendente: ThALITA KAROAn DOS SAnTOS, profissão: técnica de farmácia, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gervasio Belarmino Santos e de Eliane 
Domingos dos Santos.

O pretendente: huDSOn PEDRO BATISTA LOPES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanda Maria Batista. A pretendente: 
JAnAInA DA COnCEIçãO FACALhA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Pereira Facalha e de Maria Ines da Conceição Facalha.

O pretendente: DOuGLAS MAThEuS FERREIRA FRAnCISCO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Francisco e de Dalvanir 
Ferreira da Silva. A pretendente: hELLEn CRISTInA VIEIRA OLIVEIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Benevenuto Oliveira 
e de Joelma Rosa Vieira.

O pretendente: KAnAnDO FERREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Paraibano, MA, data-nascimento: 19/11/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carvalho da Silva e de Josilene 
Oliveira Ferreira da Silva. A pretendente: ROBERTA BEATRIz DA FOnSECA MOuRA, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Paraibano, MA, data-
nascimento: 10/05/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Roberto de Souza Moura e de Maria de Jesus Alves da Fonseca.

O pretendente: LuIS CARLOS SAnChES, profissão: orientador de prática profissional, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1974, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Roberto Sanches e de Nadir de Oliveira 
Sanches. A pretendente: IRIS SAnTOS SILVA, profissão: tecnóloga em mecânica de 
precisão, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gelson Bezerra da Silva e 
de Regina Celia Oliveira dos Santos Silva.

O pretendente: AnDERSOn GOnçALVES DA CunhA, profissão: borracheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Cyrilo da Cunha e de Maria do 
Socorro Gonçalves da Cunha. A pretendente: quéSIA MInERVInA DA SILVA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Rogerio 
Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: OzAnDIR DA SILVA LOPES, profissão: gari, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Beneditinos, PI, data-nascimento: 08/08/1959, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Oliveira Lopes e de Francisca Maria da Silva 
Lopes. A pretendente: LéDnA ALVES COSTA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Rubim, MG, data-nascimento: 12/01/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Alves da Silva e de Avelina Costa Silva.

O pretendente: DAnILO MELO DE ARAuJO, profissão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anailson Almeida de Araujo e de Nilza Francisca 
de Melo. A pretendente: JuLIAnA DO AMARAL FRAnçA, profissão: fisioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel de Barros França e de Rosangela 
Matias do Amaral França.

O pretendente: IzAEL AzEVEDO DE BARROS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josino Fagundes de Barros e de Juraci de 
Azevedo Lima. A pretendente: SOnIA ALVES CARDOSO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeir de Jesus Cardoso e de Sonia 
Maria Alves Cardoso.

O pretendente: DEnILSOn FERREIRA MOuRA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias da Silva Moura e de Elisangela Ferreira das 
Chagas Moura. A pretendente: EVAnILMA TRAJAnO DO nASCIMEnTO, profissão: 
faturista, estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nasci-
mento: 27/12/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto do Nascimento e de Maria José Trajano do Nascimento.

O pretendente: FERnAnDO FERREIRA FIRMInO, profissão: ajudante geral de co-
mércio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Firmino e de 
Maria Severina Ferreira Firmino. A pretendente: nAyARA DA COSTA RODRIGuES, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/01/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sidnei Luz Rodrigues e de Ana Claudia da Costa.

O pretendente: JOãO DAnIEL APARECIDO BOLPETI, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 20/04/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bolpeti e de Maria Valdemir Niza 
Bolpeti. A pretendente: ELIAnA DE AnDRADE, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/04/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Angelina de Andrade.

O pretendente: JOSé ROBERTO FOnSêCA TORquATO, profissão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 19/05/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino do Ramo Torquato e de Se-
verina Fonsêca Torquato. A pretendente: FABIAnA RIBEIRO ALVES, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/10/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Hortelino 
Alves e de Maria do Carmo Pereira Ribeiro.

O pretendente: KAIquE ROBERTI SAnTOS, profissão: técnico de telecom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberval de Oliveira Santos e de Vanderlucia 
Roberti. A pretendente: AnA CAROLInA DO nASCIMEnTO AMARAL, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcus Antonio Amaral e 
de Josete do Nascimento Amaral.

O pretendente: DERECK AnDRé FARIA ALVES, profissão: marceneiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leandro Faria Alves e de Josiele Aparecida André 
Faria Alves. A pretendente: nAThALIA FERREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Severino da Silva e 
de  Marinez Severina Ferreira da Silva.
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