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Ele pode chegar a qualquer momento, sem avisar, e causar sérios 
problemas para a organização. Estamos falando dos criminosos cibe-
rataques que acontecem com cada vez mais frequência. Assim como 
no mundo real, o digital também precisa de proteção. O fato é que 
a falta de estruturação e clareza sobre os perigos nas organizações 
podem abrir brechas para ameaças à segurança.  

o inimigo invisível: as várias facetas dos ataques 
cibernéticos

Durante o período de pandemia, ficou ainda mais evidente a impor-
tância de trabalhar a adaptabilidade, desenvolvimento da confiança 
e de uma liderança com uma comunicação assertiva. Isso se torna 
ainda mais importante em um período em que o trabalho home office 
deixou de ser algo opcional, como aconteceu durante a pandemia. Para 
se ter uma ideia, de acordo com um levantamento feito pelo portal 
VAGAS.com, o número de vagas ofertadas em regime de trabalho 
flexível aumentou 309% em 2020. Números como estes mostram a 
importância das empresas adquirirem uma comunicação cada vez 
mais assertiva.   

dicas para transformar seu negócio e desenvolver  
a liderança

Mesmo após da reforma da Previdência Social realizada em 2019, 
o assunto ainda desperta muitas dúvidas entre os brasileiros, não 
apenas no que diz respeito à aposentadoria pelo sistema público, 
mas também quanto ao papel da Previdência Privada na formação de 
uma reserva financeira de longo prazo. Com o propósito de desfazer 
conceitos equivocados, Marcelo Rosseti, superintendente executivo 
da Bradesco Vida e Previdência, esclarece sete mitos que cercam os 
planos de Previdência Privada.  

os principais mitos que cercam a previdência privada

Zapp2Photo_canva

negócios em Pauta

Jaguar: versão especial Black edition
A Jaguar reafirma seu compromisso de trilhar um caminho mais tec-

nológico e sustentável ao anunciar a chegada do Jaguar I-PACE 2022. As 
principais novidades estão ligadas à conectividade, ao design e à chegada 
de uma nova versão: a Black Edition. Seu lançamento simboliza mais 
um passo importante dado pela montadora nos últimos anos, não só por 
sinalizar um movimento da marca em direção à eletrificação, mas por seu 
impacto geral de mercado. O modelo foi o primeiro SUV premium 100% 
elétrico do mundo e pioneiro na eletrificação no Brasil no segmento, 
com carregamento a bordo. Quando conectado a um wallbox de 11 kW, 
a bateria ganha até 53 km de autonomia por hora, enquanto uma carga 
completa leva apenas 8,6 horas – ideal para carregamento noturno 
em casa. O I-PACE já ganhou mais de 80 prêmios globais, incluindo o 
World Car of the Year 2019, o World Car Design of the Year e o World 
Green Car, reforçando seu status de melhor carro elétrico do segmento.   
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sl summit

@Com o sucesso dos webinars realizados durante a pandemia da 
Covid-19, o Silva Lopes Advogados (SLADV) lança um novo 

formato de evento: o SL SUMMIT. O evento acontecerá de forma 
híbrida no dia 25 de novembro deste ano, às 19h. O SL SUMMIT une 
a transmissão online com o clima descontraído do Jantar SL (evento 
presencial também realizado pelo SLADV). O evento será dividido 
em três blocos, com temas que foram destacados no ecossistema de 
tecnologia e inovação neste ano. A mediação será por conta de Lopes. 
A primeira palestra será com o CEO da Exact Sales, Théo Orosco, que 
falará sobre vendas. Na sequência, será a vez da executiva de Sucesso 
do Cliente da Creditas, Amanda Souza, trazendo a importância da 
experiência do consumidor. E encerrando as apresentações, o CEO e 
fundador da Udibank, Lauro Serrano, vai trazer informações sobre o 
maior mercado do ecossistema brasileiro: o das fintechs. Inscrição - 
Para assistir online ao evento é preciso fazer a inscrição na página no 
evento no Sympla (https://www.sympla.com.br/sl-summit__1372610).  
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AI/SL SUMMIT

Quem quer ser 
líder precisa saber 
disso antes de 
liderar uma equipe

Renato Martinelli

empreendedorismo
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a aceleração do mundo e a 
sensação do relógio ser cada 
vez mais rápido parece indicar a 
emergência da falta de tempo para 
realizar as tarefas do dia a dia e 
entregar os resultados esperados. 

essa é uma realidade cada vez mais viven-
ciada por milhares de pessoas ao redor 

do mundo. 

Contudo, é possível virar a página e se-
guir um novo caminho quando adotamos o 
melhor recurso: o da preparação. De acordo 
com grandes personalidades do mundo da 
inovação e tecnologia, a preparação é uma 
peça fundamental para uma nova guinada 
na carreira. 

O mercado de trabalho busca pessoas 
preparadas para enfrentar as mais diversas 
situações. É preciso sair da “caixinha”, ex-
pandir a visão e conseguir encontrar a melhor 
solução dentro do que foi proposto. Esse é um 
cenário atual vivenciado pelas organizações 
que visam profissionais que saibam lidar de 
forma estratégica e inovadora com as deman-
das do cotidiano. Por isso, estar preparado 
é mais do que uma opção, é uma exigência 
do mundo contemporâneo. 

Afinal, a preparação é contínua e gradativa 
e faz parte da rotação certeira das compe-
tências para o profissional do futuro. Hoje, 
um profissional tem que se preparar muito 
mais do que acontecia há 30 anos. E a forma 
de se preparar também mudou. Métodos, 
técnicas, ferramentas e tecnologia usadas 
estão completamente diferentes. A sala de 
aula tem outra contextualização e o professor 
é o mediador e estimulador de conhecimento, 
porque o protagonista é o próprio aluno.

Neste viés de mudanças abruptas, em-
presas onde os gestores já internalizaram 
esta mudança de mindset estão investindo 
fortemente na preparação e treinamento das 
pessoas, para se diferenciarem no mercado e 
crescerem ainda mais. Mas esse treinamento 
em tecnologia só é possível alinhado com as 
mudanças humanas de inteligência intra-

Preparação é peça-chave para o mercado  
de inovação e tecnologia
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pessoal e interpessoal. É essencial que essa 
mudança de mindset se torne realidade. Para 
tanto, é necessário executar um trabalho de 
entrega de tecnologia, aprimorar processos 
em seus clientes e treinamento de produtos, 
além de praticar o desenvolvimento pessoal. 

Já há disponível no mercado programas 
de treinamento para empresas, que levam 
em conta a transformação digital acoplada 
a técnicas e desenvolvimento de habilidades 
importantes, uma vez que o mundo corpo-
rativo exige flexibilidade, empatia, trabalho 
em equipe, criatividade, gestão emocional e 
de conflitos, entre tantos outros que pairam 
no cotidiano empresarial. 

Com este foco, é que empresas com gran-
de visão de mercado como a Ingram Micro, 
Microsoft, Scansource e Kaspersky têm reali-
zado investimentos dedicados para treinar e 
levar conhecimento aos seus colaboradores 
e parceiros de negócios, incorporando parte 
estratégica nesta engrenagem da preparação. 

O segredo da inovação está na preparação 
de pessoas sendo estimuladas, que podem 
trazer contribuições extraordinárias para a 
empresas, clientes e parceiros.

José Furst, Diretor Cloud Vendor Manage-
ment da Ingram Micro para a América Latina, 

por exemplo, enfatiza que “Para todas as em-
presas que participam da cadeia de valor do 
mercado de tecnologia, ou seja, fornecedores, 
distribuidores e revendas, dentre outros, é 
essencial que aqueles que representam estas 
companhias demonstrem ter conteúdo. 

Não basta ter conhecimento superficial 
sobre os temas gerais, mas, sim, é preciso 
ser relevante. Este conteúdo e técnica vem 
como resultado da preparação e da capaci-
tação de profissionais. Já Luciana Lovato, 
diretora comercial da Kaspersky, observa que 
“Quando você tem esse apoio diferenciado 
de ferramentas, de como vender e não só 
de produto, isso vai te ajudar muito no dia 
a dia”. Dessa forma, visando a preparação e 
a transformação no mindset, o time estará 
mais preparado e conseguirá apresentar 
melhores resultados. 

A preparação é o passo inicial para a 
transformação, ela é o motor que desperta 
os sentidos da ação e da mudança. E quan-
do se trata do mercado de trabalho, estar 
preparado é mais que um diferencial, é uma 
peça-chave importante para se destacar e 
obter reconhecimento. 

(Fonte: Shirley Fernandes é sócia-diretora Comercial 
e de Marketing da N1 IT Stefanini e idealizadora do 

Partner Coaching Program Brasil, que está presente 
em mais 14 países).

essênCia e as PrinCiPais neCessidades Continuam iguais

Covid-19 na alemanha
A situação da Covid-19 na Alema-

nha é dramática, disse ontem (17) a 
chanceler Angela Merkel, pedindo um 
esforço para distribuir doses de reforço 
rapidamente e apelando aos que não 
acreditam na vacinação para que mu-
dem de ideia. Os casos confirmados 
aumentaram em 52,82 mil à medida que 
a quarta onda da pandemia ganha força 
na Europa. "Não é tarde demais para 
optar por uma primeira vacina", disse 
Merkel a um congresso de prefeitos de 
cidades alemãs (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/conceito-omnichannel-e-a-conexao-com-o-novo-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/quem-quer-ser-lider-precisa-saber-disso-antes-de-liderar-uma-equipe/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-para-transformar-seu-negocio-e-desenvolver-a-lideranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-inimigo-invisivel-as-varias-facetas-dos-ataques-ciberneticos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-principais-mitos-que-cercam-a-previdencia-privada/
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OpiniãO
Como elevar as PMEs ao 
patamar de empresas 

inteligentes?

As pequenas e médias 
empresas representam 
uma verdadeira 
força na economia 
brasileira. 

Das mais de 50 mi-
lhões de empresas 
do país, temos apro-

ximadamente 500 mil nes-
te segmento e que estão 
em fase de crescimento e 
amadurecimento de suas 
operações. E um dos prin-
cipais desafios é elevar a 
qualidade da gestão destas 
companhias. Para isso, é 
fundamental trabalhar no 
tripé pessoas, processos e 
tecnologia, buscando um 
nível máximo de eficiência. 

Às companhias que atin-
gem esse patamar, damos 
o nome de empresas inte-
ligentes, que são aquelas 
capazes de atender toda a 
cadeia – dos fornecedores 
aos clientes – de forma ágil, 
sincronizada e eficiente. 
Para atingir esse nível, é 
fundamental que as empre-
sas tracem uma estratégia 
adequada, visando uma 
verdadeira jornada com 
foco na transformação. 

O ponto de partida é sem-
pre a análise do passado e 
do presente da companhia, 
objetivando entender o ní-
vel da maturidade digital de 
forma muito personalizada 
para cada uma. Infelizmen-
te, o Brasil não apresenta 
um cenário avançado quan-
to ao tema. 

Uma pesquisa sobre Matu-
ridade Digital das Pequenas 
Empresas, feita pela Cisco e 
IDC, analisou empresas de 
oito país – Estados Unidos, 
Canadá, México, Chile, 
Reino Unido, Alemanha, 
França e Brasil. O resultado 
mostra que os empresários 
brasileiros são bastante 
resistentes à digitalização. 
Mais de 51% das PMEs 
do país se encontram no 
estágio inicial, o que faz 
com que o Brasil apareça 
na 18ª posição do ranking 
de maturidade digital.

Entre as justificativas 
dos empresários brasileiros 
está a resistência cultural à 
mudança (18%), escassez 
de talentos e habilida-
des dentro da organização 
(17%) e falta de tecnologias 
necessárias para viabilizar 
a transformação digital 
(12%). Dentro desse con-
texto, buscar ajuda especia-
lizada é fundamental. Uma 

consultoria tecnológica com 
amplo portfólio de soluções 
é capaz de criar uma trilha 
de transformação, traçando 
uma estratégia adequada, 
de acordo com a perspectiva 
futura da empresa. 

E uma jornada de trans-
formação pode passar por 
várias etapas. Primeiro a 
empresa deve conhecer as 
melhores práticas do merca-
do, para em seguida come-
çar a pensar na transforma-
ção tecnológica, buscando 
um ERP e plataformas 
digitais adequados ao seu 
negócio. Na etapa seguinte, 
é necessário considerar os 
serviços de infraestrutura 
e de suporte especializado.

Tendo tudo isso organiza-
do, é hora de desenvolver 
soluções mais especializa-
das e voltadas ao setor de 
atuação, visando atender 
às necessidades exclusivas 
do seu segmento, seja uma 
indústria, varejo, serviços 
ou qualquer outro setor.

Finalizadas essas fases, 
a empresa está preparada 
para alçar voos mais altos, 
adotando soluções mais 
sofisticadas, como Inteli-
gência Artificial, Business 
Analytics, entre outras, 
que são capazes de elevar 
a gestão do negócio a um 
patamar realmente supe-
rior, de empresa inteligente.

Por mais que a jornada 
possa parecer longa, te-
mos vivenciado processos 
em que as empresas saem 
de uma gestão totalmente 
caseira, com processos 
manuais e passa a um nível 
de inteligência em prazo de 
apenas um ano. E o mais 
importante é que não é 
necessário descapitalizar o 
negócio, fazendo grandes 
investimentos em algo que 
elas nem sabem ao certo 
como irá funcionar.

Atualmente, existem so-
luções de transformação 
que oferecem tudo isso 
num formato de serviço, 
pagando mensalmente pelo 
número de usuários. Dessa 
forma, os investimentos da 
empresa com tecnologia só 
aumentam de acordo com 
o seu próprio crescimento. 

Isso permite um plane-
jamento financeiro muito 
mais adequado e assertivo, 
capaz de proporcionar um 
verdadeiro salto na gestão 
das PMEs, sem comprome-
ter sua saúde financeira.

(*) - É Diretor de SAP Business One 
na Seidor Brasil (www.seidor.com.br).

Fábio Barbosa (*)

News@TI
Rech abre inscrições para o Programa de 
Trainee Gerente de Loja 2022
@A Rech, a maior empresa de peças para máquinas pesadas e agrícolas do 

Brasil, anuncia o período de inscrições para o Programa de Trainee para 
Gerente de Loja 2022, que vai até o dia 30 de novembro. O processo seletivo 
é realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens talen-
tos com o mercado de trabalho, e as inscrições podem ser feitas através do 
site:  https://bit.ly/3C8xNNo. O programa conta com 10 vagas para gerentes 
de loja em unidades Rech por todo o país, as vagas são destinadas para jovens 
com superior completo, sem restrições de curso e que tenham afinidade com 
gestão de pessoas e experiência em vendas. 

Brasileiros criam start-up para compra e venda 
de fotografia
@Após um projeto de dezoito meses de concepção e desenvolvimento, um pro-

fissional de tecnologia e um fotógrafo unem forças para criar um marketplace 
de fotografia para conectar fotógrafos com quem compra imagens para publicidade, 
comunicação, decoração, arquitetura ou até mesmo para colecionadores. Batizada 
de ViAssim, a plataforma traz uma oportunidade para quem deseja ter renda com 
fotografia. Ao contrário do modelo de negócio dos bancos de imagens tradicionais, 
no ViAssim quem estabelece o valor de venda é o próprio fotógrafo. A plataforma se 
torna um intermediador com quem deseja comprar. Além disso, há possibilidade, 
conforme a medida, de já enviar para impressão e entregar na casa do comprador 
de forma simples e descomplicada (www.viassim.com.br).

Programa de Trainee exclusivo para mulheres
@A Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil, lança neste mês 

de novembro o Programa de Trainee Corporativo 2022. Esta edição traz o 
diferencial de ser um processo seletivo exclusivo para pessoas que se identifi-
cam com o gênero feminino. O objetivo é promover a equidade de gênero e dar 
continuidade à missão e valor da Companhia de colocar a mulher no centro de 
tudo. Serão oferecidas cerca de oito a dez vagas para São Paulo, com possibilidade 
de atuação também em outras localidades durante um período determinado. O 
programa é voltado para profissionais formadas em qualquer curso de licencia-
tura ou bacharelado entre 2019 e dezembro de 2021. As inscrições podem ser 
feitas de 16/11/2021 a 10/01/2022 por meio do (https://traineemarisa.gupy.io/).

Vagas para cursos gratuitos com possibilidade 
de contratação
@Referência no desenvolvimento de soluções inovadoras para gerenciamento de 

riscos e investimentos, a LUZ Soluções Financeiras, pela primeira vez, abre os 
seus treinamentos para profissionais que queiram conhecer mais sobre programação 
e mercado financeiro. Realizado com aulas online gravadas e conteúdos digitais, os 
participantes terão a oportunidade de ampliar o conhecimento, interagir com os 
professores, que são profissionais da LUZ e, para aqueles que tiverem interesse, ao 
final dos cursos, poderão se candidatar a uma das vagas disponíveis para trabalhar 
na empresa. Os cursos gratuitos fazem parte da Academia LUZ, que reúne, em aulas 
online e conteúdos digitais, todo o conhecimento da empresa. Ao todo, são 40 cur-
sos distintos, distribuídos em trilhas de conhecimento (academialuz@luz-ef.com).

ricardosouza@netjen.com.br

Cresce o uso de e-bikes
De artigo de luxo usado por “descolados” a uma real opção para deslocamentos em áreas urbanas, vem crescendo o uso 
de bicicletas elétricas, também conhecidas como e-bikes

oarding1Now_CANVA
Luciano José da Silva (*)

O crescimento é decorrente não 
apenas dos custos elevados e dos 
outros problemas dos sistemas 

de transporte tradicionais, mas também 
pela maior consciência ecológica das 
novas gerações.  

Há basicamente dois modelos de uso 
da propulsão elétrica em bicicletas; 
no primeiro deles, o motor elétrico 
funciona apenas enquanto o ciclista 
está pedalando. No segundo modelo 
o usuário faz uso do sistema elétrico 
sem pedalar, bastando girar a manopla 
como numa motocicleta.

Esse crescimento pode ser ob-
servado em grandes metrópoles, 
como Nova York, por exemplo, onde 
a Citi Bike, empresa de aluguel de 
bicicletas que tem cerca de 17 mil 
veículos espalhados por mil pontos 
de retirada e entrega, informa que 
cerca de 20% de sua frota é composta 
por e-bikes. A empresa diz também 
que seus usuários realizam cerca de 
50 mil viagens diariamente, sendo 

A tendência de aumento do uso de 
e-bikes é observada também na Europa, 
onde o uso de bicicletas convencionais 
em áreas urbanas é muito grande. Cres-
cendo o uso, é provável que os custos 
caiam, gerando um círculo virtuoso, 
que pode também trazer novos modelos 
de negócio.  

(*) É executivo da área de Tecnologia da Informação, 
é mestrando em Computação Aplicada pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

as e-bikes utilizadas na maioria dos 
deslocamentos mais longos.

No Brasil a Tembici, startup voltada 
ao que chama de “micromobilidade”, e 
que faturou mais de R$ 100 milhões em 
2020, firmou um acordo com o iFood   
para incentivar o uso dessa tecnologia 
pelos entregadores em várias grandes 
cidades; já foram feitas mais de um mi-
lhão de entregas com o uso de e-bikes. 

A Black Friday dá início à tempora-
da de compras de fim do ano. A data, 
que já é tradição no Brasil, foi criada 
nos Estados Unidos, onde lojistas 
e prestadores de serviços das mais 
variadas frentes oferecem grandes 
descontos aos seus clientes. Em 2021 
será celebrada no dia 26 de novem-
bro, a última sexta-feira do mês. De 
acordo com dados da Neotrust, a 
Black Friday do ano passado gerou 
mais de 7 milhões de operações no 
e-commerce, movimentando mais de 
R$ 5 bilhões. 

O seu negócio está preparado para 
isso? Confira abaixo seis dicas da 
Raquel Dalastti, head de produtos 
da Locaweb e especialista na digita-
lização de micro, pequenas e médias 
empresas, para que você arrase na 
data: 

1 - O seu site está preparado 
para a alta demanda? 

Quantos acessos o seu endereço 
recebe por dia? Será que ele está 
pronto para ver essa quantidade 
triplicar de uma hora para outra? 
Do que vale você estruturar toda 
a estratégia para alavancar suas 
vendas se o seu possível cliente não 
consegue efetuar a compra porque o 
seu site não suporta essa quantidade 
de acessos? Confira o quanto antes 
com a sua empresa de hospedagem 
parceira se o seu site ‘aguenta’ esse 
aumento repentino. Se não, uma 
possível solução é o upgrade de re-
cursos. Uma estrutura em nuvem, por 
exemplo, suporta essa alta demanda, 
sendo mais adaptável e facilitando o 

aumento ou diminuição de recursos 
conforme a demanda, pagando apenas 
por aquilo que a sua empresa utiliza. 

2 - Ele é seguro? 
Confira no navegador se aparece 

um pequeno cadeado antes do seu 
endereço virtual. Se sim, o seu site 
possui certificado SSL. O termo SSL 
significa ‘Secure Sockets Layer’. Ele 
é um protocolo de segurança que cria 
um link criptografado entre um servi-
dor e um navegador. Os sites com SSL 
são mais seguros e, por isso, melhor 
indexados pelas ferramentas de busca 
como o Google. 

3 - Confira os meios de 
pagamento oferecidos 

O pagamento é a conclusão do 
negócio. Não adianta dedicação em 
todos os outros pontos, do produto à 
campanha, se não é possível concluir 
a compra. Cheque se você conta com 
uma fornecedora confiável, que possua 
diversas opções de pagamento, de 
maneira segura e que também esteja 
preparada para o aumento de transa-
ções na Black Friday. 

4 - Ofereça um excelente 
atendimento ao cliente 

Se você espera um aumento nos 
acessos e vendas, possivelmente 
também terá que responder mais dú-
vidas ou reclamações destes clientes 
indecisos. Quais canais eles podem 
acessar para tirar dúvidas? WhatsApp, 
e-mail, chat no site, mensagens nas 
redes sociais? Eles são facilmente 
identificados na sua página ou loja 
virtual? Você e sua equipe devem es-
tar preparados para responder tudo 

rapidamente e da melhor maneira 
possível. Uma plataforma que facilite 
a integração de todos esses canais 
de comunicação é importante para 
facilitar esse processo, em um fluxo 
de comunicação omnichannel para 
oferecer a melhor experiência aos 
seus clientes. 

5 - Invista em e-mail marketing 
A ferramenta é uma excelente for-

ma de manter o contato com a sua 
base de clientes, informá-los sobre as 
novas promoções e reativar os que 
estão inativos. Crie campanhas que 
auxiliem a sua estratégia em outros 
meios de comunicação. Para isso é 
fundamental achar um parceiro que 
automatize esses envios para que 
você faça proveito desses contatos 
da melhor maneira possível. 

6 - Redes sociais 
Uma das mais importantes formas 

das empresas se comunicarem com 
possíveis clientes, é fundamental hoje 
para negócios de todos os portes. Em 
especial os micro, pequenos e médios, 
que não contam com grandes verbas 
para anúncios. Nelas você consegue, 
com pouco ou nenhum investimento, 
divulgar o seu produto, avisar das 
promoções que planeja para a Black 
Friday, linkar com o seu site e faturar 
com as vendas. Uma ferramenta de 
gestão de redes sociais é importante 
- em especial nesta data - para que 
você tenha mais informações sobre 
o que está funcionando bem e o que 
não está, possibilitando que você 
programe posts e cuide, enquanto 
isso, de outros aspectos também 
importantes da sua empresa.

Seis dicas para se preparar para a Black Friday 

Inter e Salesforce oferecem mentoria 
com possibilidade de contratação 

para profissionais de TI
O Inter e a Salesforce, líder 

mundial em soluções de gestão 
de relacionamento com clientes, 
estão com vagas abertas para uma 
formação online voltada para as 
soluções trazidas pela Salesforce. 
O objetivo é oferecer formação 
profissional aliada às vivências 
reais para um segmento que está 
em alta no mercado, além de abrir 
possibilidade para fazer parte do 
time sangue laranja do Inter.

Serão 100 vagas e a trilha de 
aprendizagem é totalmente gratuita. 
Podem se inscrever estudantes a 
partir do 6º período ou recém forma-
dos (até 2020) dos cursos de Ciência 
da Computação, Sistemas de Infor-
mação, Engenharia de Software, 
Engenharia da Computação e afins. 
As inscrições vão até 17 de janeiro de 

2022 e podem ser feitas em (https://
cloud.comunicacao.bancointer.com.
br/mentoria-salesforce). A formação 
começa ainda em janeiro e terá 
duração de dois meses.

“No Inter, nós adotamos Salesfor-
ce para desenvolver um ecossistema 
digital completo, oferecendo ao 
cliente uma experiência cada vez 
mais personalizada, de acordo 
com o momento de cada um. Por 
isso, procuramos profissionais que 
valorizem a visão analítica, com foco 
em inteligência de dados e demais 
atributos trazidos pelas soluções 
Salesforce. Temos o desafio de criar 
uma visão única do cliente para 
construir uma jornada totalmente 
customizada em nosso Super App”, 
afirma Bárbara Pamplona, superin-
tendente de Growth do Inter.
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Um manicômio 
tributário 

chamado Brasil

Das várias reformas 
que o Brasil precisa 
para se desenvolver e 
propiciar uma vida 
digna aos seus 213 
milhões de habitantes, 
talvez a mais urgente 
seja a tributária

Isso porque, ao optar por 
tributar fortemente o con-
sumo, e não a renda/capital, 

o país escolheu o caminho 
errado. Essa sinuosa estrada 
arrecadadora não é nada segu-
ra e sacrifica o bolso dos mais 
pobres. Representa a acelera-
ção das desigualdades ladeira 
abaixo. Hoje a tributação sobre 
o consumo responde por 41% 
a 44% do total da arrecadação 
tributária. Praticamente meta-
de disso advém da tributação 
sobre a renda: de 21% a 23%. 

Nos Estados Unidos, a maior 
economia do mundo, ocorre 
exatamente o inverso: a tribu-
tação sobre a renda responde 
por 44% da arrecadação total 
e apenas 18% são resultado 
do consumo. No Japão, essa 
relação é de 49% para 19%. 
Outros países de economia 
forte também adotam tribu-
tação maior sobre a renda do 
que sobre o consumo, como 
Holanda, Reino Unido, Itália e 
Canadá. Esta é uma das origens 
do aprofundamento das desi-
gualdades sociais brasileiras, 
uma verdadeira fábrica de 
pobreza. 

Basta conferir a incidência 
de tributos em alguns gêne-
ros de produtos de primeira 
necessidade: 24,02% na água 
encanada tratada por conces-
sionária, 48,28% na energia 
elétrica, 30,15% na linha de 
telefone celular, 22,79% no 
óleo comestível, 26,80% na 
carne de frango, 16,30% no 
macarrão. Uma geladeira tem 
46,21% em impostos no preço 
final. Uma vassoura, 34,27%.

Programas de distribuição 
de vale-gás e de absorvente 
higiênico não seriam neces-
sários se o governo federal 
simplesmente reduzisse os 
tributos sobre esses produtos 
– hoje de 34,04% e 34,48%, 
respectivamente -, tornando
-os mais acessíveis à população 
de baixa renda. O atual sistema 
tributário, injusto e regressivo, 
é responsável – juntamente 
com outras causas – pela situ-
ação de penúria da maioria da 

população brasileira. 
Como exemplo, um trabalha-

dor com remuneração mensal 
de dois salários-mínimos, de-
volve todo mês aos governos 
federal, estadual e municipal 
no mínimo R$ 386,82 em tri-
butos. Esse cálculo envolve 
as alíquotas sobre água, ener-
gia elétrica, gás de cozinha, 
alimentação básica, telefone 
celular, produtos de higiene 
e limpeza, vestuário, material 
escolar e medicamentos. Nesse 
cálculo básico, 28,27% dos ren-
dimentos desse trabalhador 
vão, compulsoriamente, para 
os cofres públicos.

Essa carga tributária é um 
fardo pesado para o trabalha-
dor carregar. Em 2020, o total 
de impostos pagos anualmente 
por um brasileiro correspondia 
ao rendimento de 151 dias de 
seu trabalho. O que significa 
dizer que nossos cidadãos tra-
balham cinco dos 12 meses do 
ano apenas para pagar impos-
tos. É preciso rever também a 
questão dos gastos tributários, 
que somam nada menos do 
que 15% do total arrecadado. 
Somente os gastos tributários 
da União representam 3,91% 
do PIB nacional.

Como agravante, temos a 
irresponsabilidade na con-
cessão de benefícios fiscais, 
com muita generosidade e 
sem prazo determinado, sem 
regressividade ao longo do 
tempo e sem nenhum meca-
nismo de avaliação prática que 
se tornou comum ao longo do 
tempo, somando, por mais de 
uma década renúncia de R$ 
287 bilhões/ano  pela União 
(Fonte: SRF/LDO’s e CON-
FAZ), e mais R$ 50 bilhões/
ano pelos estados, neste caso, 
o correspondente a 0,72% do 
PIB nacional. 

Tudo isso em tolerado des-
cumprimento à legislação 
brasileira (Constituição de 
1988 e Leis Complementares). 
Esse quadro deixa claro que o 
Brasil se transformou em um 
manicômio tributário. O país 
está preso em sua própria 
camisa-de-força, o que impede 
seu desenvolvimento. E a con-
ta dessa loucura quem paga é 
a população, especialmente a 
mais pobre, justamente a mais 
necessitada.

 
(*) - Engenheiro, com especialização 

nas áreas de macroeconomia, 
administração de empresas e 

finanças, é empresário 
e ex-vice-governador 

do Amazonas (1999-2002).

Samuel Hanan (*)

selecionados pelo próprio presidente da empresa, o empresário francês 
Philippe de Nicolay Rothschild,  representante de uma das mais tradi-
cionais famílias produtoras de vinhos do mundo. A campanha não foi 
pensada apenas para ficar no ar um único dia. A ideia é dar destaque 
a uma seleção especialíssima de rótulos durante o mês todo, para que 
as pessoas possam comprar vinhos inusitados ao seu consumo diário. 
Além de abastecer a adega de casa e já preparar o estoque particular 
para as festas de final de ano, essa é sempre uma boa oportunidade para 
presentear. Confira em: (www.edega.com.br).

E - Alavancando o Negócio
Já imaginou ver a história de sucesso do seu negócio contada pela mídia 
digital? E ter a divulgação gratuita da sua empresa nas telas espalhadas 
por mais de 100 cidades? Pois essa é a proposta do Concurso Cultural 
Empreendedor24Horas, lançado pelo Mídia Banco24Horas, da TecBan, 
presente em cerca de 2,4 mil caixas eletrônicos do Banco24Horas. A 
iniciativa objetiva ajudar aos empreendedores premiados a dar mais 
visibilidade aos seus negócios. Serão escolhidas as quatro melhores his-
tórias. O interessado deverá enviar sua história de sucesso e responder 
à pergunta: “Como o Mídia Banco24 Horas pode ajudar a alavancar o 
seu negócio?”, por vídeo ou áudio de dois minutos ou texto de até 1.200 
caracteres, para o site (https://www.empreendedor24horas.com.br/) ou 
WhatsApp (11) 94811-8512. 

F - Vem pra Foz!
O Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu começa a ganhar forma 
na Praça da Paz, na região central da cidade. Os preparativos para a 
programação, que vai de 1º de dezembro a 5 de janeiro, somando 35 
dias, começaram há alguns dias. As estruturas já chamam a atenção de 
quem passa pelo local, que terá muitas luzes, árvores coloridas e o “Vale 
da Borboletas”, um cartão-postal para fotos e selfies para moradores 
e visitantes da cidade. O evento pretende transformar a fronteira do 
Brasil com o Paraguai e Argentina em destino internacional de festa 
natalina. Segundo os organizadores do espetáculo, esse é só o começo 
da magia de uma festa natalina que vai deixar o Destino Iguaçu ainda 
mais encantador. Fica o convite: “Vem pra Foz, venha sonhar conosco!”. 
Saiba mais em: (www.natalaguaseluzes.com.br). 

G - Telhas Fotovoltaicas
A Eternit acaba de obter aprovação nos testes para registro no 
Inmetro de suas telhas fotovoltaicas de fibrocimento. Os testes da 

A - Contas de Gás 
A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do país, realiza 
pelo segundo ano consecutivo o Saldão de Dívida, uma oportunidade 
imperdível para seus clientes que desejam regularizar as contas anti-
gas. Os consumidores com débitos em aberto há mais de um ano têm a 
chance única de quitar suas dívidas com descontos progressivos de até 
50%, sem cobrança de juros e multas.   Interessados podem aderir, de 
forma rápida e prática, pelo site  (https://virtual.comgas.com.br/), ou 
pelo  whatsapp: (11) 3325-0197. São descontos de até 50%, sem multas e 
juros adicionais e o boleto poderá ser pago utilizando a facilidade do PIX.

B - Capacitação Profissional 
O Apto, plataforma que anuncia imóveis novos em fase de lançamento, 
em construção ou prontos para morar, está desenvolvendo o Summer 
Experience, um programa de treinamento presencial e gratuito de curta 
duração para quem tem interesse em ganhar experiência profissional 
na startup, que está tornando o mercado imobiliário mais eficiente. O 
evento ocorre durante os meses de férias,  dezembro a fevereiro. Os 
selecionados terão a oportunidade de participar de projetos do início 
ao fim, podendo vivenciar rotinas de trabalho, dinâmicas em equipe 
e contato com diversos setores da empresa, além de conhecer mais 
a fundo como é a cultura de inovação em uma startup.  As inscrições 
já estão abertas e podem ser feitas pelo site: (https://apto.vc/summer
-experiencesite).

C - Identidade Digital 
A GlobalSign, Autoridade Certificadora global e provedora líder de so-
luções de assinatura digital, identidade e segurança para IoT, anuncia 
a abertura de um escritório no Brasil, em Belo Horizonte. Conta com 
portfólio completo de serviços, equipado para oferecer uma rápida 
resposta no atendimento realizado em português, com transações em 
Reais, pontos fortes que serão atrativos. O novo escritório permitirá que 
a GlobalSign ofereça suporte completo em soluções de automação de 
certificados, assinaturas digitais, SSL e todas as soluções relacionadas 
à infraestrutura de chave pública e gerenciamento do ciclo de vida do 
certificado, atendendo a todos os requisitos das leis brasileiras. Saiba 
mais: (https://www.globalsign.com/en). 

D - Vinhos Selecionados
O e-commerce e Clube de Vinhos Edega entram na Black Friday. A 
marca oferece até 44% de desconto nos valores de mais de 70 rótulos 

Eternit Solar, desenvolvida desde 2020, foram executados no Insti-
tuto de Energia e Ambiente da USP. Faz parte da linha de produtos 
fotovoltaicos que o grupo vem desenvolvendo, cujo mais recente 
lançamento para o mercado foi a telha de concreto Tégula Solar 
(primeiro modelo fotovoltaico comercializado pela empresa a partir 
de agosto de 2021). Entre as diferenças dos dois modelos, além do 
material, estão o tamanho, o custo e os públicos consumidores. A nova 
linha é esteticamente ondulada (seguindo os padrões das telhas de 
fibrocimento tradicionais), levemente plana no topo das ondulações, 
onde células solares são integradas formando um conjunto único, e 
apresenta dimensão de 2,44 m x 1,10 m. Outras informações: (www.
eternit.com.br).

H - Agronegócio no 4º Conexidades
Teresa Vendramini (Teka), a primeira mulher, em 100 anos, a assu-
mir a presidência da Sociedade Rural Brasileira, estará presente no 
painel do agronegócio, no Conexidades, em Olímpia. Ele pretende 
estimular a mulher empreendedora, pois dos 1979 sindicatos rurais 
espalhados pelo Brasil, apenas 89 mulheres presidem a entidade, 
embora mais de um milhão de negócios rurais sejam geridos por 
mulheres. O painel do agronegócio será na próxima quinta-feira 
(25), no Conexidades,  realizado pela União dos Vereadores do Es-
tado de São Paulo, que acontece entre os dias 23 e 27, no Centro de 
Convenções - Thermas dos Laranjais, em Olímpia. Mais informações: 
(www.conexidades.com.br).

I - Caminhos Empresariais
O Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV EAESP realiza amanhã 
(19), às 14h, um Fórum Empresarial online e gratuito sobre “Caminhos 
empresariais rumo ao Net Zero”, com a participação de Ismael Nobre, 
diretor executivo do Projeto Amazônia 4.0 e Abrão Árabe Neto, vice
-presidente Executivo da Amcham Brasil. O objetivo é debater sobre os 
desafios, oportunidades e inovações para avanço empresarial na agenda 
de clima. O evento também terá a apresentação do framework sobre 
fronteiras para atuação empresarial em mudanças do clima desenvolvido a 
partir de pesquisas, conversas com especialistas e discussão com empre-
sas. Inscrições: (https://evento.fgv.br/forum_iniciativasempresariais/).

J - Venda Direta
A Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA), que realiza a 
gestão de bens e direitos provenientes da União e das demais entida-
des integrantes da Administração Pública Federal, disponibiliza para 
venda direta, 420 imóveis com descontos de até 77%. Os ativos podem 
ser adquiridos por venda direta de forma 100% online, dentro do site. 
Estas oportunidades estão distribuídas em várias regiões do Brasil, mas 
predominam nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com valores a 
partir de R$4.508,93, entre casas, apartamentos e lotes. Também, será 
realizado no dia 26, o Blackout Day, que terá preços jamais vistos nessas 
unidades, com ofertas especiais a partir de R$2.459,42 e descontos de 
até 87%. Mais informações em: (www.emgeaimoveis.com.br). 

As novidades ainda 
não têm data para 
entrar em vigor. Se-

gundo ele, o Pix ainda não 
atingiu todo o potencial. 
“O uso do QR Code [Código 
QR, versão avançada do có-
digo de barras fotografada 
pelo celular] ainda depende 
de melhor assimilação da 
tecnologia pelos usuários”, 
explicou.

Apesar de algumas novi-
dades do Pix dependerem 
de desenvolvimentos tecno-
lógicos, o presidente do BC 
considerou revolucionária a 
evolução do sistema instan-
tâneo de pagamentos, que 
funciona 24 horas por dia 
e permite a transferência 
de recursos entre contas 
de instituições financeiras 
diferentes. “A realidade 
superou as expectativas. O 

Ao todo, 62,4% da população acima de 18 anos usou a 
ferramenta para enviar ou receber dinheiro.
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A Black Friday de 2021 
deverá registrar a maior 
movimentação financeira 
desde que foi incorporada ao 
calendário do varejo nacional, 
em 2010. De acordo com pro-
jeção da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), 
a data poderá movimentar 
R$ 3,93 bilhões no país. 
Confirmada essa expectativa, 
o faturamento das vendas 
online e presenciais apre-
sentará crescimento de 3,8% 
em relação ao ano passado. 
No entanto, descontada a in-
flação, o volume deve contar 
com um recuo de 6,5% pela 
primeira vez desde 2016. 

Segundo a análise da CNC, 
o ritmo atual da inflação 
anualizada - em +10,67%, 
segundo o IPCA acumulado 
nos 12 meses encerrados 
em outubro - tem sido um 
obstáculo à expansão do vo-
lume de vendas, mesmo em 
um contexto de aceleração 
do consumo digital após a 
pandemia da Covid-19. Até 
o início da crise sanitária, o 
e-commerce brasileiro cres-

O ritmo atual da inflação tem sido um obstáculo à expansão do 
volume de vendas. 
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O lucro da 
Eletrobras 
no terceiro 
trimestre

A Eletrobras registrou 
um lucro líquido de R$ 965 
milhões no terceiro trimes-
tre deste ano. O resultado, 
divulgado pela estatal, é 
inferior ao do segundo tri-
mestre, que foi de R$ 2,5 
bilhões. 

O desempenho opera-
cional, principalmente no 
segmento de transmis-
são, e a repactuação do 
risco hidrológico, déficit 
entre garantia física das 
hidrelétricas e a energia 
produzida por elas, foram 
os responsáveis pelo resul-
tado positivo.

O resultado do líquido 
recorrente foi de R$ 3,7 
bilhões. O Ebitda (sigla 
que pode ser traduzida 
como lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização) foi de R$ 5,6 
bilhões. No terceiro tri-
mestre do ano, a empresa 
investiu R$ 1 bilhão, sendo 
R$ 570 milhões na geração 
de energia. Destes, R$ 375 
milhões foram destinados 
à Usina de Angra 3 (ABr).

Pix será ampliado para operações 
internacionais e sem internet

Para os próximos anos, o Pix, ferramenta de transferência instantânea de recursos, poderá ser usado 
em operações sem acesso à internet e em transações internacionais, anunciou o presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Campos Neto

até outubro. Ao todo, 62,4% 
da população acima de 18 
anos usou a ferramenta 
para enviar ou receber 
dinheiro. 

No período, havia 762 
instituições financeiras 
cadastradas para operar o 
Pix e 87 em fase de adesão. 
Entre essas instituições, 
estão bancos, financeiras, 
instituições de pagamento, 
cooperativas de crédito 
e fintechs (startups fi-
nanceiras). Em 12 meses 
de funcionamento, o Pix 
ultrapassou, em número 
de transações, meios de 
pagamento tradicionais. A 
ferramenta superou a TED e 
o DOC em janeiro. Em mar-
ço, foi a vez do Pix tomar o 
lugar dos boletos bancários 
na preferência por meios de 
pagamento (ABr).

uso do Pix aumenta mês após 
mês. A velocidade de adoção 
é a mais rápida do mundo”, 
destacou.

Até outubro, cerca de 7 
bilhões de transações foram 
executadas por meio do 
sistema, movimentando R$ 
4 trilhões. O recorde diário 

de transações ocorreu no 
último dia 5 de novembro, 
com 50.045.289 operações. 
O Pix tinha 348,1 milhões 
de chaves cadastradas por 
112,65 milhões de usuários 
(105,24 milhões de pessoas 
físicas e 7,41 milhões de 
pessoas jurídicas), também 

Vendas na Black Friday deve encolher 
pela primeira vez em cinco anos

cia a uma taxa anual média de 
14,1%. Esse ritmo saltou para 
46,2%, de acordo com levanta-
mento baseado nas emissões 
de notas fiscais eletrônicas 
computadas pela Receita.

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, apesar 
da situação econômica, as 
expectativas são positivas 
para a Black Friday, que já é 
a quinta data mais importante 
do setor, depois do Natal, Dia 
das Mães, Dia das Crianças e 
Dia dos Pais. “A facilidade de 
comparação de preços online, 
em um evento caracterizado 
pelo forte apelo às promoções, 

incentiva a competitividade e 
influencia o aumento expres-
sivo da data no calendário do 
varejo”, avalia.

A projeção é que os seg-
mentos de móveis e eletro-
domésticos (R$ 1,105 bilhão) 
e de eletroeletrônicos e utili-
dades domésticas (R$ 906,57 
milhões) deverão responder 
por mais da metade (51,2%) 
da movimentação financeira 
prevista. Tendem a se desta-
car ainda os ramos de hiper 
e supermercados (R$ 779,09 
milhões) e de vestuário, cal-
çados e acessórios (R$ 693,12 
milhões) - (Gecom/CNC).



Do “novo normal” 
ao normal

Vamos, aos poucos, 
socialmente, 
retomando aspectos 
normais de nossas 
vidas que ficaram 
restritos

A pandemia nos tolheu 
e suspendeu nossa 
vida cotidiana. Na 

ausência da vida normal, 
rumamos, como refúgio e 
proteção, ao famigerado 
“novo normal”. Este “novo 
normal” pandêmico, com 
distanciamento social, uso 
de máscaras, home office, 
aulas online e que tais, fo-
ram limitados a uma peque-
na parcela dos brasileiros, 
cerca de 90% foram às ruas 
trabalhar ou buscar trabalho 
para sobreviver. 

A pandemia agudizou 
problemas estruturais já 
historicamente conhecidos. 

Desemprego, fome, crian-
ças e jovens estacionados 
em sua educação, saúde 
pública altamente deman-
dada e com oferta limitada 
aos cidadãos, inflação, entre 
outros, infelizmente, pairam 
sobre os brasileiros neste 
momento de arrefecimento 
do avanço da Covid-19. Um 
país que, não bastasse os 
600 mil mortos por conta do 
Coronavírus, teve, na polí-
tica, espasmos de extrema 
polarização e ódio, regados 
a fake news, teorias da 
conspiração, pós-verdades 
e negacionismos de toda 
a sorte. 

Cientificamente, foi a va-
cina que, progressivamente, 
nos trouxe alento e esperan-
ça, diminuindo a contamina-
ção, internações e o número 
de mortos. A luta pela vacina 
foi pela vida, pela economia, 
pela normalidade. Há, nos 
dias que correm, notícias 
alvissareiras em relação não 
apenas às novas vacinas de-
senvolvidas, mas, também, a 
medicamentos promissores 
para o tratamento da Co-
vid-19; medicamentos ain-
da caros, no entanto, com 
custo muitíssimo menor do 
que uma internação em UTI. 

A vida, doravante, ao me-
nos no médio prazo, será, 
ainda, de consequências 
do cenário pandêmico, 
uma vida pós-pandemia. As 
sociedades e os indivíduos 
estiveram mais ou menos 
preparados para lidar com 
essa situação. Países ricos 
possuem mais e melhores 
instrumentos para atra-
vessar um período de in-
certezas do que os países 

pobres; houve indivíduos 
que, organicamente, esta-
vam com saúde fragilizada 
e superaram o Coronavírus 
sem maiores problemas e 
houve os que estavam sau-
dáveis e foram vitimados 
implacavelmente. 

O cenário pós-pandemia 
reclama atenção conjuga-
da dos aspectos individuais 
e coletivos da vida. Indivi-
dualmente, há que se preo-
cupar com a saúde dos que 
foram contaminados e dos 
que não foram, pois estes 
deixaram de ir ao médico e 
realizar exames regulares. 
A saúde mental não poderá 
ser negligenciada, em to-
das as faixas etárias, pois 
os sinais já se apresentam 
em nossas relações sociais. 
Socialmente, há que se 
preparar para projetos e 
ações conjuntas: governos 
(em seus vários níveis), 
sociedade civil organizada, 
Organizações do Terceiro 
Setor e a iniciativa privada. 

Deveremos enfrentar 
problemas econômicos, de-
fasagem educacional, ações 
de prevenção e tratamento 
de doenças, os cuidados 
com aquilo que já tem sido 
chamado de “Covid de lon-
ga duração”, com sequelas 
neurológicas, musculares, 
respiratórias e renais da-
queles que ficaram doentes. 
Retomar aspectos da vida 
em sua quase normalidade 
é um bálsamo. 

Particularmente, encon-
trar alunos na sala de aula, 
tomar um café com meus 
colegas professores, sentar 
à mesa de um restaurante, 
entrar numa biblioteca e 
ler o jornal de domingo 
na padaria me trouxe um 
misto de alegria e tristeza; 
alegria pelo retorno destas 
felicidades cotidianas e a 
tristeza de saber que muitos 
jamais poderão, novamente, 
realizar tais atividades. 

No retorno ao trabalho, 
cheguei receoso se cum-
primentaria os colegas com 
um oi de longe, com um “so-
quinho” ou com um aperto 
de mão mais firme. Quando 
uma colega me viu, depois 
de quase dois anos longe, 
chegou e me deu um dos 
abraços mais apertados que 
já senti. Neste momento, o 
receio se dissipou e percebi 
que o carinho e esperança 
de um mundo melhor cabem 
num abraço fraterno. 

(*) - É Professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Doutor 

em Sociologia pela Unesp.

Rodrigo Augusto Prando (*)

Após alguns adiamentos, entrou em vigor definitivamente 
em junho a nova lei de recebíveis, que determina que toda 
transação financeira realizada por meio de cartão de crédi-
to ou débito deve ser capturada e registrada em entidades 
específicas, chamadas de Registradora. 

A expectativa do Banco Central é de que a concorrência 
na área de crédito aumente, com reflexos nas taxas cobradas 
das empresas, em especial os pequenos varejistas. Nesse 
contexto, a Blu, fintech brasileira que oferece soluções 
financeiras para facilitar a relação entre varejistas e seus 
fornecedores, explica as vantagens da nova resolução para 
os pequenos e médios empresários. 

“O registro faz com que o comerciante possa utilizar o 
saldo das vendas no cartão da forma que quiser, podendo 
antecipar com taxas menores que as atuais ou utilizá-lo de 
outras formas, como garantia para empréstimo ou ainda como 
garantia para obter melhores prazos e custos na compra 
com seus fornecedores”, explica Rafael Sobral, CEO da Blu. 

Confira três vantagens do registro de recebíveis para as 
PMEs:
 1) Mais facilidade e menor custo: a possibilidade de 

adiantar o recebimento de vendas pagas com cartões 
por meio de qualquer instituição financeira ou fin techs 
é uma das mudanças que a resolução trouxe. Isso 
faz com que fique mais fácil para o lojista usar a sua 
agenda da maneira que achar mais conveniente e com 
a instituição que oferecer o custo mais vantajoso. 

 2) Maior acesso a modalidades de crédito: agora é 
viável usar os recebíveis do cartão de crédito como 
garantia para empréstimos em diversas instituições. 
No antigo modelo de ‘trava bancária’, não era possível, 
todo o fluxo de recebíveis ficava garantido para um 
único credor. A vantagem aqui é que o lojista pode 
escolher dar acesso a várias instituições à sua agenda 

Isso porque a experi-
ência digital passou a 
fazer parte da rotina de 

grande parte da população 
mundial. No Brasil, segundo 
o estudo Webshoppers feito 
pela Ebit|Nielsen, o aumento 
do número de pessoas que 
passaram a comprar pela 
internet foi de 23% só em 
2020. 

Por isso, cada vez mais 
as organizações buscam 
melhorar a experiência dos 
consumidores e a tecnologia 
tem sido uma importante 
aliada nesse processo, abrin-
do espaço para a atuação 
crescente das martechs. 
Com o aumento das expe-
riências de compra online, 
os conceitos de marketing e 
tecnologia estão se tornando 
uma coisa só. Diante desse 
cenário, uma martech atua 
com o objetivo de aprimorar 
o relacionamento com o po-
tencial cliente e proporcio-
nar experiências exclusivas. 

“O varejo físico está pas-
sando por um momento de 
transformação digital e ao 
mesmo tempo consumindo 
muita tecnologia. As marte-
chs são protagonistas nessa 

A tendência é que as ferramentas de inteligência artificial 
ganhem ainda mais mercado.

Henrique de Mello Franco (*)      

Um questionamento comum 
que recebo é por que e como 
as empresas de cashback 
devolvem o dinheiro gasto 
em compras. Como ganhar 
dinheiro ao devolver dinheiro? 
Vamos do começo: a tradução 
da palavra cashback é altamen-
te explicativa: “dinheiro de 
volta”. O conceito, introduzido 
por empresas americanas de 
cartão de crédito no final da 
década de 90, tinha como ob-
jetivo aumentar a fidelização 
de seus clientes na hora das 
compras. 

Nesse modelo inicial, lojas 
participantes devolveram 
na fatura parte das quantias 
gastas pelos consumidores. 
O tempo passou, o mundo 
evoluiu, e uma pesquisa re-
cente divulgada pelo Serasa, 
mostrou que 53% dos entre-
vistados afirmam que oferecer 
cashback é fundamental para 
qualquer carteira digital ou 
plataforma de compras. A 

O cashback nasce como uma ferramenta de fidelização em que o 
consumidor é beneficiado no seu processo de compra.

Marketing e tecnologia ajudam a 
melhorar performance de vendas
É fato que durante a pandemia muitas empresas precisaram se adaptar a novas ferramentas para 
sobreviver em meio à crise

esferas que ganham cada 
vez mais espaço dentro do 
mercado de marketing e de 
vendas. 

De acordo com o Google, 
em 2019, houve mais de 
2,5 bilhões de visitas às 
páginas de contas pessoais 
para ajustar preferências de 
personalização de anúncios. 
Essa é uma entre tantas 
provas de que hoje, sem 
dados, não há campanha 
de marketing que consiga 
atingir os objetivos propos-
tos, pelo menos não com o 
máximo de eficiência. 

“A digitalização dos dados 
para melhorar essa relação 
entre a empresa e o con-
sumidor está sendo prota-
gonizada pelas martechs”, 
analisa. As martechs já são 
muito populares entre os 
profissionais e agências de 
marketing e a tendência é 
que as ferramentas de in-
teligência artificial ganhem 
ainda mais mercado, já que 
têm o objetivo de melhorar 
estratégias de marketing e 
de vendas com base no com-
portamento do consumidor. 
- Fonte e outras informações: 
(www.PhoneTrack.com.br).
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revolução, trazendo dados 
que ajudam a melhorar o 
marketing e as vendas den-
tro do cotidiano das empre-
sas”, afirma Marcio Pacheco, 
CEO da startup PhoneTrack.

Apesar do crescimento 
das experiências digitais, 
as ligações telefônicas ainda 
são um importante canal 
de contato entre cliente e 
empresa. 

Afinal, quando é importan-
te a agilidade um dos trunfos 
é o telefone. Nesse sentido, 
tecnologias como o call tra-
cking e o speech analytics, 
por exemplo, são capazes 

de melhorar a performance 
das vendas com inteligên-
cia artificial e automações. 
Isso acontece porque elas 
colaboram para a tomada de 
decisões baseadas em dados 
reais, resultado da análise de 
números. 

Esse é um dos exemplos 
de martechs, empresas que 
estão trabalhando com fer-
ramentas que vão além da 
experiência digital e atuam 
com o telefone como um 
canal que ainda é importan-
te no marketing. Segundo 
Pacheco, o relacionamento 
com o cliente é uma das 

Quais as vantagens do registro de 
recebíveis para as PMEs?

O comerciante poderá utilizar o saldo das vendas no cartão da 
forma que quiser.
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de recebíveis, aumentando o leque de ofertas. 
 3) Acesso a produtos e serviços inovadores: as 

transformações financeiras proporcionadas pelas fin-
techs abrem muitas possibilidades. A adoção de novas 
tecnologias aumenta o oferecimento de soluções mais 
inovadoras e competitivas, como por exemplo, a possi-
bilidade do varejo utilizar sua agenda de recebíveis de 
cartão de crédito como garantia para as compras com 
seus fornecedores, podendo assim negociar melhores 
condições de preço ou maior prazo de pagamento.

“Com a alteração, é permitido que qualquer instituição, 
seja ela financeira ou não, possa oferecer serviços para os 
varejistas relacionados a recebíveis. Antes, os pequenos e 
médios comerciantes viviam essa dor: o cliente parcelava as 
compras várias vezes, mas o fornecedor dava um prazo curto 
para o empreendedor quitar o valor dos produtos. 

Agora o novo contexto, permitindo antecipar seus recebíveis 
ou utilizá-los da maneira que entender melhor, certamente 
trará muitos benefícios aos pequenos varejistas”, finaliza 
Sobral. - Fonte e mais informações: (www.blu.com.br).

Como as empresas conseguem lucrar com o cashback?
Clear sale avaliou que o mer-
cado de cashback movimentou 
mais de US$ 108 bilhões ao 
redor do mundo, isso somente 
em 2020. No Brasil, o montante 
chegou a R$ 7 bilhões.  

Como todo grande negócio é 
necessário ter um investimen-
to inicial, o modelo todo não se 
banca do dia pra noite. Confor-
me vão crescendo no mercado, 
as possibilidades de captação 
vão aumentando. Atualmente, 
as marcas nos pagam para ter 
acesso às informações sobre 
os comportamentos de compra 
do consumidor - afinal, ter 
acesso a dados atualmente vale 
mais que muitas moedas - e 
para ter seu produto exposto 
24 horas por dia no aplicativo. 
É mais efetivo que muitas for-
mas de publicidade, até porque 
o resultado das campanhas 
pode ser acompanhado em 
tempo real e possibilita que o 
aplicativo seja gratuito para o 
consumidor. 

O cashback nasce como uma 
ferramenta de fidelização em 

o e-commerce realizado pela 
Global Markets Watch nos dez 
países com maior número de 
compras online mostrou que 
as recompensas em cashback 
aumentaram em 46% o volume 
de vendas. 

No mercado pet brasileiro, 
por exemplo, o crescimento 
do cashback foi de 200% 
em 2020, se comparado com 
2019. No setor de beleza, o 
aumento foi de 150%, e no 
segmento farmacêutico 100%. 
Na Gelt buscamos estimular 
os fornecedores dos grandes 
supermercados (indústrias de 
bens de consumo), validando 
os cupons fiscais dos usuários 
emitidos em qualquer esta-
belecimento do Brasil. Com 
isso, além de proporcionarmos 
uma conexão entre marcas e 
clientes, desvendamos o com-
portamento dos consumidores 
por meio da análise das suas 
compras. 

Historicamente esse se-
tor possui dificuldade de se 
relacionar com os clientes 

pelo fato de venderem seus 
produtos por intermédio 
de um varejista. Tais dados 
permitem que as empresas 
parceiras tenham respostas 
para perguntas estratégicas 
como o perfil do consumidor, 
o valor gasto pelos usuários 
quando a sua mercadoria está 
inclusa na cesta de compras, se 
o preço ofertado faz diferença 
na hora da compra, entre ou-
tros fatores.

Por isso, montar uma estra-
tégia de cashback aumenta 
muito a visibilidade das marcas 
e mostra que elas estão ante-
nadas com as exigências do 
consumidor. Nos dias atuais 
é impensável para grandes 
indústrias não ter sites e 
perfis em redes sociais e em 
breve será inviável não estar 
inserido em uma plataforma 
de cashback.

(*) - É CEO da Gelt, plataforma 
de cashback em supermercados 

e especialista em tecnologias 
disruptivas e metodologias lean 

para startups (https://gelt.com/br/).
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que o consumidor é beneficia-
do diretamente no seu proces-
so de compra. Hoje, as fintechs 
que oferecem dinheiro de volta 
oferecem em troca aos seus 
parceiros a aquisição de novos 
clientes por um custo menor e 
um marketing mais eficiente. 
Isso acontece porque muitos 
consumidores, que antes não 
tinham preferência quanto 
a uma determinada marca, 

ao ganhar dinheiro de volta 
passam a associá-la com algo 
positivo, tornando-se leais. 

Já, no segundo caso, o 
cashback direciona a compra 
do produto e possibilita a re-
dução do orçamento de marke-
ting das companhias, que 
muitas vezes gastam milhões 
em campanhas publicitárias, 
que nem sempre tem  o retorno 
esperado. Um estudo sobre 
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A infraestrutura 
além do servidor

Quando falamos em 
infraestrutura de 
uma organização, o 
primeiro “link” que 
pode vir à mente são 
estruturas físicas 
e tudo aquilo que é 
palpável

No campo da tecno-
logia da informa-
ção não é muito 

diferente. Máquinas, da-
tacenters e espaços que 
servem de apoio para o 
hardware são parte im-
portante de muitas orga-
nizações, mas já não são 
mais as únicas. O mundo 
mudou com os avanços 
tecnológicos. Hoje, ao 
falar de infraestrutura em 
TI, vamos além dos poten-
tes e robustos servidores.   

A infraestrutura de TI 
se estende além do har-
dware, podendo ter um 
suporte em ambiente 
virtual, gerido por ter-
ceiros.  Inclusive, esse 
ecossistema é vital para o 
correto funcionamento da 
organização alinhada com 
a transformação digital. 
Uma infraestrutura com 
alto grau de maturidade 
é garantia de segurança e 
performance para a sus-
tentação do crescimento 
da empresa.     

Olhando para o cloud 
computing, de acordo a 
consultoria Gartner, até 
o ano de 2025, 80% das 
empresas brasileiras já 
vão ter migrado seus data 
centers para alguma nu-
vem. A computação nestes 
ambientes proporciona 
mais agilidade, redução 
de barreiras, facilidade de 
disposição e escalabilida-
de, segurança e economia, 
atendendo rapidamente 
às necessidades do ne-
gócio.   

Migrar de um ambiente 
físico para a nuvem pro-
porciona mais flexibilida-

de para usar sistemas ou 
arquivos de qualquer lugar 
com excelentes soluções 
de backup, dando mais 
segurança para o negócio.   

Porém, antes da corrida 
para sair do convencional, 
é necessário ter estra-
tégia. A escolha por um 
tipo de nuvem tem que 
se adequar às necessida-
des da organização. Além 
disso, é necessário avaliar 
a disponibilidade de cone-
xões de alta velocidade e 
estabilidade do link na re-
gião de atuação do cliente 
para garantir que não haja 
falhas na transferência de 
dados. 

Portanto, é necessário 
realizar um trabalho pré-
vio de análise e arquitetura 
de TI para um correto di-
mensionamento, gerando 
o melhor custo-benefício 
aos clientes.  

Estudos feitos com base 
em cerca de 150 clientes 
cloud da Flowti, por exem-
plo, atestam uma redução 
de custos em infraestrutu-
ra de TI na casa de, pelo 
menos 25%, através do uso 
da nuvem. 

E mais: ter um monitora-
mento e suporte de TI que 
garanta maior segurança e 
eficiência nas operações, 
inclusive em ambientes 
críticos, é essencial. Fato 
é que, nem sempre é fácil 
para as equipes de TI 
dos negócios, realizar a 
gestão de todos os pro-
blemas internos e ainda 
ter disponibilidade de 
tempo para se dedicar a 
inovações que evoluam 
para a maturidade de seus 
ambientes de TI. 

Por isso, investir em 
uma consultoria especia-
lizada ou mecanismos que 
ajudem esses processos é 
um caminho lógico para a 
grande maioria dos ges-
tores.  

(*) - É CEO da Flowti 
(https://flowti.com.br/). 

Paulo Schorr (*)
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0035488-75.2021.8.26.0100.O Juiz de Direito da 
1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Drª. Paula Regina Schempf Cattan, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Amppx Comercial Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ Nº 17.899.778/0001-87, que 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por 
CGMP. Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 23.138,45, que deverá ser devida mente atualizado até a 
data do efetivo pag., no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0021406-94.2021.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 7ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Celso Alves de Rezende, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) SR3 Transportes e Logística Ltda- ME. - na pessoa do REP. Legal Joceli 
Fatima Michel, CNPJ 17.480.698/0001-92, com endereço à Rua Santa Maria Rosselo, 805, 
Mansoes Santo Antônio, CEP 13087-503, Campinas - SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A CGMP. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 25.899,33 (Vinte e Cinco mil e 
Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) com data-base de 21/09/2021, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 07/10.2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003796-93.2019.8.26.0073 O MM. Juiz de Direito 
da 2ªVC, do Foro de Avaré, Estado de SP, Dr. Luciano José Forster Junior, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Antonio Fusco, RG 1214934, CPF 415.333.058-20, Mauro Fusco, RG 8210947, CPF 
835.223.878-72 e Tramaterra Silvicultura e Transportes Ltda, CNPJ 73.191.017/0001-47, que lhe 
foram proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 7.586,38, referente a Fatura de nº 313371565, com 
venc. em 15/02/2018, Fatura de nº 317398992 com vencimento em 15/03/2018, vencidas e não 
pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes 
à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso 
não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando os réus em lugar 
ignorado, foi deferida as suas Citações por edital, para que em 15 dias, a fluir após o decurso do 
prazo do presente edital, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertidos de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Nada Mais. 08/11/2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001810-94.2018.8.26.0120 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Cândido Mota, Estado de SP, Dr(a) Bruno César Giovanini Garcia, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Vanildo  Domiciano, Bras, RG 33286483-2, CPF 267.364.888-77, 
com endereço à Rua Domingos Sousa Reis, 186-A, Jd. Alvorada, CEP 19883-036, Candido Mota - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento Ltda., alegando em síntese: o requerente objetiva o recebimento da quantia de R$ 
12.101,14. Referente as faturas de Nº 123842246, com vencimento em 10/09/2013, e fatura de Nº 
126650888, vencimento em 10/10/2013 Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Intimação Prazo 20 dias Proc. 0183616-91.2008.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de 
Direito da 8ªVC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a  Pierre Chofard, CPF Nº 144.626.078-45, RG 
Nº 8.361.250-6 e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e 
respectivo cartório, que lhes move Fernando José Fernandes Advogados. Encontrando-se o 
requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que 
recaiu sobre  terreno situado na Estrada sem denominação, gleba 43, parte integrante do 6º 
perímetro da Capital, Distrito de Parelheiros, que começa na margem do Ribeirão Cipó, ponto da 
cerca divisa com a gleba 40, desse ponto segue pela divisa com a gleba 40, ate a estrada, deflete á 
direita e segue pela estrada até a divisa com a gleba 44, atinge o Ribeirão Cipó, sobre o Ribeirão 
Cipó, até o inicio da presente, encerrando a área de 2 hectares aproximadamente. Incra nº 
638.358.120.731-8, área total de 2,4 ha, módulo fiscaal 5,0, número de módulo fiscais 0,00, fração 
minima de parcelamento 2,0., do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) 
Sr(a)(s). Antonio Carlos Magalhâes., O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) 
depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Será o edital, afixado e publicado na forma 
da lei. São Paulo, 14 de Outubro de 2021. 

Park Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 61.188.397/0001-81 - NIRE 35.221.847.927

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 16/11/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 3.003.758,00 para R$ 137.000,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 2.866.758,00, com o consequente 
cancelamento de 2.866.758,00 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 2.866.758,00 quotas ora canceladas de 
titularidade da sócia EZ TEC, renunciando expressamente a sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento 
das quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para 
os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028366-22.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei. Faz Saber a(o) Gilmar da Costa Reis, RG 14974941-7, CPF 049.623.018-
29, que nos presentes autos da ação de Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda foi penhorado imóvel de matrícula nº 43.023 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Avaré/SP, caracterizado como lote 08 da quadra LY do Empreendimento 
Terras de Santa Cristina- Gleba VII, sendo nomeado o executado como depositário, não podendo 
abrir mão do bem sem autorização do Juízo. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não 
sabido, foi determinado sua Intimação por Edital para os atos e termos da ação proposta, para que 
no prazo de 15 (quinze) dias que fluirá após o prazo do presente edital apresente nos autos sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1031023-61.2017.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo De Oliveira 
Martins Pereira, Juiz de Direito da 8ªVC do Foro de Guarulhos/SP. Faz Saber a Trans-IBC 
Transportes Ltda – EPP, CNPJ Nº 10.171.583/0001-77 que lhes foi proposta ação de Monitória por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 13.004,25. Referente as faturas de Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0009333-41.2021.8.26.0001 O. Juiz de Direito da 
3ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Mauricio Ferreira Dos Santos, CPF 227.648.458-63, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de 42.892,88 (05/2021), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 29 de setembro de 2021. 

SOBRACIL- SP Sociedade Brasileira
de Videocirurgia Capítulo de São Paulo (SOBRACIL - SP)

Convocação para Assembléia Geral Ordinária (Artigo 4º Item IV do Estatuto)
Por meio desta, convocamos os sócios da Sobracil-SP para participar da Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada no dia 10.12.2021, às 19h e 00 min, em primeira convocação, havendo quorum ou às
20h e 00 min., em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes com a seguinte
Pauta: 1 - Apro,ração das alterações do Estatuto em seus: Artigo 4º que incluiu os itens V. l; V.2 e
Parágrafo Único deste artigo; Artigo 10º Item VI; e Artigo 14º permitindo à reeleição de chapa;
2 - Aprovação das Contas do Exercício Anterior; 3 - Relatório das Atividades da Diretoria; 4 - Eleição
da Nova Diretoria; 5 - Assuntos de Interesse Geral. 6 - Plataforma da reunião ‘’ZOOM’’. A realização
da Assembleia Ordinária fica prevista na participação virtual dos associados que não estejam
fisicamente no local onde a assembleia ou reunião esteja se realizando. Parágrafo Único - Para
efeito e registro dos atos praticados em Assembleia Geral Ordinária de forma virtual, o Presidente,
relacionará todos os participantes identificando-os de forma simples e assinando a respectiva relação
dos Associados participantes na forma virtual, certificando estarem aptos a votarem remotamente,
declarando não haver nenhum impedimento de ordem legal ou estatutária. O endereço de participação é o
https://us06web.zoom.us/j/84569724691?pwd=RkN2aGJrWnJyZ3daK0ovazFVckh4dz09. Lembramos a
todos que encontram-se abertas as inscrições para chapas que queiram concorrer à Diretoria para o
próximo biênio (2022/2023). As mesmas devem ser encaminhadas por escrito para a sede da
Sobracil-SP, situada na Rua Dr. Thyrso Martins, 100 5º Andar, CJ. 516 - São PauloSP, Cep: 04120-050,
no máximo até o dia 08.12 .2021.

São Paulo 18 de Novembro de 2021
Atenciosamente, André Brandalise - Presidente

A retomada do funcionamento desses estabelecimentos e a socialização com os amigos 
têm gerado bem-estar e sentimento de felicidade.

De acordo com o estudo, após o 
período de restrições da Co-
vid-19, 74% dos brasileiros 

entrevistados passaram, a valorizar 
ainda mais os estabelecimentos em 
seu dia a dia. 

Para 71%, o fechamento teve 
efeito negativo em suas vidas e 
60% afirmam que foram afetados 
durante a pandemia. A retomada 
do funcionamento desses estabe-
lecimentos e a socialização com 
os amigos fora de casa têm gerado 
bem-estar e sentimento de felicida-
de para 40% dos brasileiros. Além 
disso, 33% afirmam que bares, cafés 
e restaurantes oferecem espaços 
significativos para as pessoas se 
reconectarem com outras a seu 
redor e evitarem a solidão. 

O levantamento ainda revela que 
para 80% dos brasileiros as medidas 
restritivas melhoraram a experiên-
cia nesses estabelecimentos e as 
três exigências mais importantes 
dos frequentadores foram atendi-
das: 57% consideram que houve 
melhorias nos padrões de limpeza; 
54% disseram que há mais venti-
lação; e 40% que houve melhorias 
nas instalações ao ar livre. 

Com o avanço da vacinação e o 
fim das restrições, a expectativa é 
que a retomada beneficie não só os 
consumidores, mas toda a cadeia 
produtiva do país. De acordo com 
Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), o setor 
pode preencher 600 mil vagas de 
trabalho apenas neste semestre - o 
que representa 31% das empresas 
do setor com intenção de aumentar 
o quadro de funcionários. 

“O setor de bares e restaurantes 

Maioria valoriza bares, restaurantes 
e cafés para o seu bem-estar

Relatório publicado pela International Alliance for Responsable Drinking revelou o impacto e a relevância de 
bares, cafés e restaurantes no bem-estar social e mental das pessoas no mundo, incluindo os brasileiros
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foi um dos mais afetados pelas me-
didas de restrição adotadas durante 
a pandemia, mas os danos vão além 
dos econômicos. A paixão cervejeira 
é o marco do nosso país, por isso 
estamos presentes nas celebrações. 
Como entidade representativa do 
setor, nós apoiamos a retomada 
segura e o consumo responsável”, 
afirma Luiz Nicolaewsky, Superin-
tendente do Sindicerv (Sindicato 
Nacional da Indústria da Cerveja). 

No mundo, 66% concordam que 
o bem-estar social e mental da 
população sofreu impacto e 45% 
reconhecem efeitos negativos dire-
tos em sua saúde com o fechamento 
dos estabelecimentos. Além disso, 
57% passaram a valorizar ainda 
mais a contribuição do setor em sua 
saúde; 22% avaliam que os estabe-
lecimentos evitam a solidão e que 

a socialização fora de casa, após 
as restrições, trouxe sentimentos 
de felicidade (45%). A maioria 
(71%) concordou que as medidas 
introduzidas por causa da Covid-19 
trouxeram melhorias na experiên-
cia nos estabelecimentos. 

Por fim, o resultado geral aponta 
ainda três aspectos que se tornaram 
mais importantes desde a pande-
mia: socializar fora de casa (44%); 
relaxar e aproveitar o ambiente 
(43%); desfrutar de comidas e be-
bidas preparadas por outra pessoa 
(36%). O relatório foi produzido 
pela International Alliance for 
Responsable Drinking com base em 
uma pesquisa feita pela YouGov e 
diversos focus group conduzidos 
pela WorldThink.  - Fonte e mais 
informações: (https://www.sindi-
cerv.com.br/).
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 18 de novembro de 20216

fatido_CANVA

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Quem quer ser líder precisa saber 
disso antes de liderar uma equipe

Renato Martinelli (*)

A primeira experiência de liderança pode envolver 
diferentes experiências e sentimentos. O meu 

caso foi parecido com o de milhares de líderes com 
quem trabalho em desenvolvimento hoje em dia: a 
promoção veio por conta da qualidade das entregas, 
do comprometimento com os objetivos da empresa 
e alinhamento com valores organizacionais. Ou seja, 
um profissional ótimo tecnicamente, possivelmente 
capacitado para assumir uma equipe.

Só que quando você alcança o primeiro cargo de 
liderança, você percebe que as competências que te 
levaram até ali não serão as mesmas que você usará dali 
em diante. A atuação como líder demanda muito mais 
competências de gestão de pessoas, comunicação, 
colaboração e confiança do que qualquer habilidade 
de especialista na área onde você recebeu a promoção. 

Muitas situações sugiram para mim como grande 
novidade. Não tive apoio do meu líder direto e do RH 
na época para me preparar para a primeira situação 
de liderança. Assim como muitos, fui jogado na situ-
ação. Uma mistura de "parabéns, sucesso!" com "dê 
seus pulos e se vira!". 

Bom, claro que isso está bem longe do ideal, e 
por conta de vários aprendizados desse cenário e de 
muito estudo, experiência concreta e treinamentos 
formando milhares de líderes nos últimos 10 anos, 
pensei no que todo líder ou profissional que pode 
estar para ser promovido deveria entender desses 
desafios da primeira liderança. 

Dessa forma, compartilho dez recomendações 
que todo profissional em início de experiência de 
liderança deveria saber para alinhar sua atuação com 
melhores práticas esperadas por líderes, liderados, 

RHs e empresas no geral:

1) Dedicar tempo suficiente para criar laços 
com as pessoas

Um laço é uma profunda ligação emocional, dife-
rente de simplesmente gostar de alguém. Na verdade, 
você não tem que gostar da pessoa para se relacionar 
com ela, mas tem de conhecê-la e entender o que 
a motiva. Isso leva tempo e vai além do simples 
trabalho diário. 

2) Ser disponível e acessível
Líderes precisam delegar responsabilidades, no 

entanto delegar não significa se distanciar, pois ao se 
desligar do projeto estão abandonando sua equipe. A 
delegação responsável e adequada depende de criar e 
permitir acessibilidade e conexão contínua com o líder.

3) Focar no desenvolvimento de talentos
Ao líder cabem como base dois focos: a realização 

dos objetivos da empresa e o desenvolvimento de 
cada um da sua equipe. 

Frequentemente, os líderes focam exclusivamente 
na realização dos objetivos da empresa e acabam ne-
gligenciando a necessidade inerente do ser humano 
de aprender. 

4) Dar feedback sobre o desempenho
As pessoas têm alto desempenho apenas quando 

se deparam com sua eficácia. Os líderes muitas vezes 
ignoram essa necessidade, mas deveriam estar aten-
tos à necessidade que toda pessoa tem de receber 
retornos claros sobre o que entregam e de que forma 
entregam. É disto que um feedback trata.

5) Considerar as emoções das pessoas
As emoções fazem parte do nosso viver e conviver. É 

papel do líder estar aberto a esta percepção, em 
especial às relacionadas à perda, decepção, fracasso 

e separação. 
Pesquisas indicam claramente que a perda, e até 

mesmo o medo antecipado da perda, influenciam 
o comportamento das pessoas muito mais do que 
potenciais benefícios e recompensas. 

6) Administrar conflitos de forma eficaz
Um líder precisa saber que uma das suas constantes 

será fazer uma boa gestão de conflitos. Conflitos não 
abordados impedem a cooperação e alinhamento em 
torno de objetivos comuns. 

7) Saber conduzir a mudança
Líderes são impulsionadores de mudança. Sem 

mudança, nossas organizações, como todos os or-
ganismos vivos, perdem vigor e, por fim, morrem. 
Líderes que não impulsionam a mudança colocam 
suas empresas em sério risco. 

8) Incentivar os outros a assumirem riscos
Por natureza, o cérebro humano age na defensiva e 

é avesso ao risco. No entanto, com a prática, intenção 
e - mais importante - com modelos positivos, as pessoas 
podem adaptar sua mente para abraçar os riscos. 

9) Compreender a motivação de cada um
Ter o conhecimento de como se processam as 

motivações e a ponderação entre elas é de extrema 
importância para a articulação de um líder.

A maioria das pessoas é movida por "motivadores 
intrínsecos": desafios, aprender algo novo, fazer uma 
diferença importante ou desenvolver um talento. Mui-
tos líderes não aproveitam esse sistema de orientação 
interna, focando em "motivadores extrínsecos" - como 
bônus, promoções, dinheiro e recompensas artificiais. 

10) Liderar pessoas
As pessoas não gostam quando são tratadas como 

peças de uma engrenagem, sendo “lideradas” com 

base no controle, administração e planejamento 
de atividades. 

Para ser um líder e não apenas um chefe, você 
precisa pensar nas pessoas como pessoas. Isso leva 
tempo e dedicação, e nos remete aos fundamentos 
da criação de laços. A liderança verdadeira envolve 
inspirar, incentivar e mobilizar o melhor das pessoas 
ao delegar responsavelmente, criar confiança e 
incentivar o risco positivo.

Colocar as dez recomendações na prática não 
lhe dá uma garantia segura de sucesso na posi-
ção de liderança, mas pode te ajudar a ter mais 
resultados positivos nessa etapa da sua jornada 
profissional. 

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.

do mercado norte-americano já é possível para o consumidor ter 
o seu carro recolhido e entregue em domicílio para a realização 
de algum reparo ou outro tipo de serviço. Todas as etapas de 
contratação e agendamento são realizadas online.

 
Vendo tudo isso, podemos dizer que a palavra do momento 

quando o assunto é a relação com esse consumidor em tempos 
modernos é omnichannel, uma estratégia de conteúdo entre 
canais que as organizações usam para melhorar a experiência do 
usuário e conduzir melhores relacionamentos com seu público 
nos pontos de contato. 

Em vez de trabalhar em paralelo, os canais de comunicação 
e seus recursos de suporte são projetados e orquestrados para 
cooperar. Ou seja, o omnicanal implica integração e orquestração 
de canais de forma que a experiência de alguém que escolher 
se engajar em todos os canais seja tão ou até mais eficiente ou 
agradável do que usar canais únicos de maneira isolada. 

 
O investimento para a construção deste projeto na DPaschoal 

se iniciou há mais de um ano e, agora, já é possível enxergar as 
vantagens. A inovação faz parte de uma tendência que se baseia 
na convergência de todos os canais utilizados por uma empresa, 
oferecendo ao consumidor o que ele precisa, onde e quando 
desejar, independentemente de local, horário ou meio. Para nós, 
um dos principais desafios foi manter o compromisso de medir 
e testar antes de trocar. 

Para isso, mantivemos o formato mesmo nas compras vir-
tuais. Agora, toda a vez que o cliente adquirir um produto ou 
serviço no nosso site, e ao avaliá-lo em uma das nossas lojas 
ele concluir que não é necessário a realização da troca, o con-
sumidor pode efetuar a devolução sem nenhum custo. Com 
o novo formato conseguimos oferecer ao consumidor peças 
para motocicletas e veículos agrícolas, além de automóveis, 
caminhões e utilitários. 

Quando se olha para um futuro próximo ou se debruça no passado, um fator que é comum dentro da mobilidade e que todos os 
veículos, desde o primeiro que foi criado, precisam de energia para se mover. Então o que pode ter mudado se todos  

os carros, motos e caminhões ainda necessitam de uma pilha ou de um posto de gasolina? 

Osvaldo Keller (*)
 

Com base nessa pergunta, é possível dizer que mesmo 
com a mudança do perfil do consumidor durante anos, a 
essência e as principais necessidades continuaram iguais, 

logo, o que mudou na verdade foi a relação dos indivíduos com o 
transporte. Hoje, por exemplo, o carro está mais conectado com 
o restante das tarefas do dia a dia, porém ele continua precisando 
de energia, seja ela a combustão ou elétrica. 

 
O exemplo que mostra a essência daquilo que o motorista pre-

cisa está em um para-brisa sujo. Afinal, quando você dirige e não 
enxerga 100%, fica complicado entender o que está acontecendo 
do outro lado. Após a limpeza tudo acaba ficando mais claro. Ou 
seja, mais transparente, que é o principal item que diferencia 
um serviço ou venda.

 
As mudanças enfrentadas pelo varejo nos últimos anos foram 

marcadas principalmente pela redução do fluxo de clientes nas 
lojas físicas. Um comprador de veículos, por exemplo, visita, em 
média, 2,4 vezes uma concessionária antes de comprar um car-
ro. Isso é pouco quando comparado à realidade de alguns anos 
atrás, quando os indivíduos procuravam a loja acompanhados 
da própria família. 

O consumidor de hoje já chega na loja física com a pesquisa 
completa e com a decisão de compra com muito mais infor-
mação. Ou seja, houve uma alteração no processo de compra 
e na exigência da prestação dos serviços. A loja física ainda 
é importante, mas se não existir estratégias ou ações de ma-
rketing digital focadas nela, são poucas as chances do cliente 
entrar no estabelecimento. 

 
Em países com o mercado automotivo mais amplo e mais com-

plexo, como EUA e Inglaterra, cerca de 50 a 60% dos compradores 
iniciam o processo de compra no ambiente digital. Na realidade 

Houve um aumento na oferta de produtos oferecidos de 250 itens 
disponíveis para atuais, mais de 32 mil. Deste volume apresentado, 
90% é composto por peças de automóveis, caminhões, motos e 
agro motores, 7% acessórios e 3% pneus. Ou seja, mantivemos 
a nossa essência e estamos aplicando facilidades ao consumidor 
que precisa ser bem atendido e com total cordialidade, confiança 
e transparência. 

 
Vale lembrar que os serviços prestados mudaram muito e estão 

mais dinâmicos. Nos anos 1950, não existiam, por exemplo, as 
máquinas de desmontar pneus das rodas. Com isso, um serviço 
de troca do composto era muito mais demorado. Outra questão 
que mudou é a quantidade de veículos disponíveis no mercado, 
e consequentemente, as peças de reposição. Naquela época 
existiam de cinco a nove tipos de automóveis, atualmente, há 
uma gama com quase mil modelos.

 
Vendo esse leque, sabíamos desde o início que tínhamos de 

tratar o cliente da mesma forma em todos os pontos de contato. 
Com isso, antes de começar, introduzimos o nosso DNA das 
lojas físicas, mas transformando-o em uma estrutura digital 
que mantivesse os pilares da inovação, tecnologia, inteligência 
e relacionamento humano. Sabíamos que era necessário ofe-
recer uma plataforma intuitiva e segura aos mais de 5 milhões 
de clientes. 

Um equívoco comum é que, para ser omnichannel, a estratégia 
precisa incluir todos os canais possíveis, o que é uma impossibi-
lidade prática para a maioria das organizações. Não basta criar 
um portal e não oferecer atendimento 24h e com cordialidade 
ou enxergando a necessidade do cliente para aquele momento.

(*) - Executivo de Tecnologia e Transformação Digital, graduado em Análise de 
Sistemas pela USC, pós em Gestão de Projetos pela FVG e Desenvolvimento 
Gerencial pela FAE-Business School,?tem como principal desafio acelerar a 

transformação digital no Grupo DPaschoal.

CONCEITO 
OMNICHANNEL 
É A CONEXÃO 
COM O NOVO 
CONSUMIDOR 

ESSÊNCIA E AS PRINCIPAIS NECESSIDADES CONTINUAM IGUAIS
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOÃO VITOR DA SILVA TSIMITAKIS, profissão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 02/10/1999, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Mateus Mauricio Tsimitakis e de Ro-
sangela Nascimento Bandeira. A pretendente: STHELA DE SOUZA BISPO, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Luziânia, GO, data-nascimento: 02/03/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Antonio Gonçalves 
Bispo e de Ednalva de Souza Santos Bispo.

O pretendente: JOSUÉ VIEIRA DA CRUZ, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1969, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Alvino Vieira da Cruz e de Levina Rodrigues da Cruz. A pretendente: 
PATRICIA TEIXEIRA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Lucia Teixeira.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS BARRETO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Barreto e de Roseli Aparecida 
da Silva Barreto. A pretendente: RAQUEL CRISTINA EVARISTO DE CARVALHO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 21/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wildimam 
Augusto de Carvalho e de Malta Evaristo de Carvalho.

O pretendente: EZEQUIEL DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/02/1974, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Luiz de Oliveira e de Salvadora de Oliveira. A 
pretendente: LUCIMARA SAMPAIO DE ALMEIDA, profissão: ajudante de lavador, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosival Pereira de 
Almeida e de Noemia Brito Sampaio.

O pretendente: EDSON DIEGO DE SOUSA, profissão: encarregado de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 08/01/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Antônio de Sousa e de Diva 
Luiza de Sousa. A pretendente: DANIELA BRITO DE OLIVEIRA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cândido Sales, BA, data-nascimento: 22/05/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Servano de Oliveira 
e de Jucimar Brito de Oliveira.

O pretendente: JUAN PEDRO MORALES RUEDA, profissão: informática, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/07/1992, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Pedro Morales Rueda e de Dalva Marisa 
Morales Rueda. a pretendente: PATRICIA BESERRA DE MARIA, profissão: hoteleira, 
estado civil: solteira, naturalidade: ACOPIARA, CE, data-nascimento: 15/07/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José de Maria e de 
Analia Creuza Beserra de Maria.

O pretendente: DENILSON FERREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de serviços ge-
rais, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Antonio Ferreira 
da Silva e de Iolanda Balbina da Silva. A pretendente: ANA LUCIA COSTA CRUZ, 
profissão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo Antônio do Itambé, 
MG, data-nascimento: 07/06/1974, residente e domiciliada em Inimutaba, MG, filha de 
Joaquim Romeiro da Costa e de Maria das Dôres da Cruz.

O pretendente: KAYKY ALVES DA COSTA, profissão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/2003, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Cesar da Costa e de Daniele 
Alves dos Santos. A pretendente: JENNIFFER DA SILVA PEREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Diamantina, MG, data-nascimento: 15/11/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Aparecida Pereira 
e de Diva Braz da Silva Pereira.

O pretendente: WASHINGTON GILBERTO DA SILVA, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 30/03/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Antonio da Silva e de 
Elisabete Evangelista da Silva. A pretendente: SONIA GLEICE FILGUEIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Gustavo Filgueira 
e de Dalva Maria de Jesus Filgueira.

O pretendente: PYERRE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA, profissão: auxiliar de rouparia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesar da Silva Pereira e de Maria 
José Muniz de Almeida. A pretendente: NAYARA RAMOS DA FONSECA BRAGA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odilon Braga 
e de Dolores Ramos da Fonseca.

O pretendente: FABRICIO SOUZA SANTANA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Aprigio Santana e de Zizelia 
Souza Santana. A pretendente: MARCIA GABRIELA DE SOUSA SILVA, profissão: 
analista de processos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Ferreira da Silva e de Conceição de Maria de Sousa.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LIMA, profissão: cirurgião dentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenal de Souza Lima e de Josete 
Marcos da Silva Lima. A pretendente: SARA DE MORAIS MATAZO, profissão: auxiliar 
de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zaquiel Matazo 
e de Jaciara de Morais Ferreira.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS NUNES, profissão: técnico de logística, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edimilson Jose Nunes e de Andrea 
Fonseca dos Santos. A pretendente: RUTILAYNE ROCHA DE SIQUEIRA, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Jose de Siqueira e 
de Valneide Araujo Rocha.

O pretendente: CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleide Silva de Oliveira. A pretendente: 
VERA LUCIA SIMÕES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jurema, 
PE, data-nascimento: 12/04/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Maria Simões e de Aurea Lucena Simões.

O pretendente: MARCOS PAULO DA SILVA GONÇALVES, profissão: auxiliar de corte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Marcos Ferreira Gonçalves 
e de Vivian Patricia da Silva Baya. A pretendente: GIOVANNA DE SOUZA TEIXEIRA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/10/2001, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Luciano Aparecido Teixeira 
de Souza e de Mislene de Souza Brito Teixeira.

O pretendente: CARLOS DE OLIVEIRA MORENO, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1958, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Serra Moreno e de Alice Pessoa de 
Oliveira Moreno. A pretendente: MARIA DA PAZ SILVA, profissão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 07/02/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Virgulino da 
Silva e de Maria Dina da Silva.

O pretendente: RICHARD INACIO SOUZA NASCIMENTO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/2001, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tiago de Assis Nascimento 
e de Elisabete Oliveira de Souza Nascimento. A pretendente: BEATRIZ RAMDOHR, 
profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/07/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Clarice Regina Souza Ramdohr.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, profissão: atleta profissional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 16/10/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Assis do Espirito Santo 
Filho e de Luzia Conceição de Oliveira. A pretendente: KEYLA PORTAS DE LIMA, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/03/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ivan Galdino de Lima e de Shirley Portas.

O pretendente: WELLINGTON COSTA NOGUEIRA DOS SANTOS, profissão: almo-
xarife, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1992, 
residente e domiciliado em Suzano, SP, filho de Jose Milton Nogueira dos Santos e de 
Marisa Pereira Costa. A pretendente: ÉRICA MOREIRA DE SOUSA, profissão: analista 
de crédito, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 22/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel de Sousa e de Lu-
ciana Moreira Santos.

O pretendente: SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1999, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel José dos Santos e de Francisca Aurilene 
Nascimento. A pretendente: JÉSSICA MARQUES DE OLIVEIRA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zaqueu Marques Silva e de Maria 
Madalena Pires de Oliveira.

O pretendente: TIAGO MOREIRA DIAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Gonçalves Dias e de Maria de Lourdes 
Alves Moreira Dias. A pretendente: GABRIELA LIMA VILAS BOAS, profissão: 
estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Michelle 
Lima Vilas Boas.

O pretendente: LOURIVAL DALADIER SILVA TEIXEIRA, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 05/03/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delmival Teixeira e de Maria Laurinda 
da Silva Teixeira. A pretendente: FERNANDA FAGUNES DOS SANTOS, profissão: 
logística, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 02/03/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otaciano Fagunes Santos 
e de Bernadete Pereira dos Santos.

O pretendente: GABRIEL VITOR PEREIRA DA SILVA, profissão: lider de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Pereira da Silva e 
de Cirléia Porto Pereira da Silva. A pretendente: EMILY DE JESUS SILVA, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/08/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jailson Ferreira da Silva e de Elaine de Jesus Ferreira da Silva.

O pretendente: MILTON CAMPOS DE OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Tarumirim, MG, data-nascimento: 07/06/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Vitor da Rocha e de Cecilia Minervina de 
Jesus. A pretendente: MARIA FRANCISCA DE NAZARÉ NETA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Poção de Pedras, MA, data-nascimento: 10/05/1953, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Antonio Gomes da Silva 
e de Raimunda Ferreira da Silva.

O pretendente: ANDERSON DE ALMEIDA, profissão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guaraci, PR, data-nascimento: 16/11/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Almeida e de Ivone Martins Perez. A 
pretendente: JULIANA KEILLA DO NASCIMENTO MARTINS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo da Silva Martins e de Elisete 
Cristina do Nascimento.

O pretendente: CLÁUDIO ROQUE DOS SANTOS, profissão: lider de limpeza, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Maria Roque dos Santos. A preten-
dente: GISELE CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA, profissão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson da Silva e de Elisete Cristina do Nascimento.

O pretendente: WAGNER DE MENEZES QUEIROZ, profissão: analista de segurança 
da informação, estado civil: solteiro, naturalidade: Fernandópolis, SP, data-nascimento: 
30/07/1977, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geovane 
Gonçalves de Queiroz e de Ana de Menezes de Queiroz. A pretendente: ROSEANE DA 
SILVA VIRGÍNIO, profissão: assistente financeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Cajueiro, AL, data-nascimento: 30/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jorge José Virgínio e de Maria José da Silva Virgínio.

O pretendente: GAMALIEL GONZALES PEREIRA, profissão: web designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Tabatinga, AM, data-nascimento: 21/05/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelva Gonzales Pereira. A pretendente: 
LUCIMARIA SANTOS SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Amaro Pereira da Silva e de Luciana Virginio dos Santos.

O pretendente: VALMIR NASCIMENTO RAMOS, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir José Ramos e de Maria Valdecy 
Nascimento Ramos. A pretendente: RAFAELLA VIEIRA DOS SANTOS, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Bacabal, MA, data-nascimento: 08/01/2003, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Luis Cardoso dos 
Santos e de Maria Raimunda Vieira dos Santos.

O pretendente: NATHAN ANTONIO DOS SANTOS GOMES, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes e de Claudete de 
Fatima dos Santos Gomes. A pretendente: KETHELYN IARA SILVA SIMÃO, profissão: 
secretária, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 04/10/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jovecy de Araujo Simão 
e de Clenia Iara Silva Simão.

O pretendente: DIONIS CORREA CRUZ, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 08/01/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Correa da Cruz e de Maria de Lourdes Lima 
Cruz. A pretendente: PATRICIA COSTA PINTO, profissão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/03/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicentina Costa Pinto.

O pretendente: JOHNY GONÇALVES CRISPIM, profissão: gerente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/08/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vera Lucia Leandro Crispim e de Antonio 
Gonçalves Crispim. A pretendente: MONICA CAETANO DOS SANTOS, profissão: pe-
dagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: Jacarei, SP, data-nascimento: 02/09/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Caetano dos Santos 
Neto e de Gilda Felisberto dos Santos.

O pretendente: TIAGO ALVES DE ANDRADE, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Jose de Andrade e de Maricelia 
Alves da Silva Andrade. A pretendente: LÍDYA GOMES SILVA, profissão: auxiliar admi-
nistrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/2002, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Antonio Americo da Silva 
e de Noemi dos Santos Gomes Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS MEIA DOS SANTOS, profissão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 09/06/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Guilherme dos Santos e de Geonice 
Aparecida Meia dos Santos. A pretendente: JAMILE FERNANDES GOMES, profissão: 
técnica de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vamberto da 
Silva Gomes e de Joselira Lima Fernandes Gomes.

O pretendente: JEAN CARLOS BARBOSA, profissão: borracheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/2002, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de José Sales Barbosa e de Maria Aparecida Pereira Pinto Barbosa. A 
pretendente: NATALY GOMES DA SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 04/12/2002, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Inaldo Juvenal da Silva e de Liliane Gomes da Silva.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA DE LACERDA SANTOS, profissão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 09/07/1991, residente 
e domiciliado em Ribeirão Pires, SP, filho de Marcos Alves dos Santos e de Dalvenice 
Pereira de Lacerda. A pretendente: KEISIARA MARIANA LACERDA DOS SANTOS, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-
nascimento: 05/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Pereira dos Santos e de Vanda Pereira de Lacerda.

O pretendente: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA, profissão: zelador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Rodrigues e de Antonia 
Lima da Silva Rodrigues. A pretendente: VIVIANE PEREIRA ASSUNÇÃO, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nasci-
mento: 11/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir 
Assunção e de Sebastiana Pereira dos Santos.

O pretendente: JEFERSON FELIPE PEREIRA ARAÚJO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Givaldo Ferreira de Araújo e de Marlene 
Pereira de Paula Araújo. A pretendente: STEFANIE MONTEIRO SANTOS, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 08/06/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Fernandes Santos 
e de Adinalva Jose Monteiro.

O pretendente: EVERTON LUCIANO DIAS APARECIDO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 06/04/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Aparecido e de Yolanda Dias 
Aparecido. A pretendente: ROSANA RODRIGUES BENEDITO, profissão: administra-
dora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amado de Amorim Benedito 
e de Neuza Rodrigues Benedito.

O pretendente: HELITON DE OLIVEIRA, profissão: gerente de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Taubaté, SP, data-nascimento: 23/02/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geni Oliveira Lourenço. A pretendente: LORENA 
BARROS DA CONCEIÇÃO, profissão: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose da Conceição e de Maria das Graças Barros da Silva.

O pretendente: MARCO ANTÔNIO CRISPIM, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Crispim e de Maria Helena Crispim. A preten-
dente: EDILENE AUGUSTO, profissão: diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Augusto e de Maria Brunes.

O pretendente: JUNIOR FREITAS DAS CHAGAS, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 12/01/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Luiz das Chagas e de Maria 
Socorro das Chagas. A pretendente: VIVIAN GONÇALVES CARVALHO, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 17/08/1975, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Hamilton Silva 
Carvalho e de Zilda Gonçalves.

O pretendente: ANTAR SOUZA TARDOQUE, profissão: frentista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/03/1986, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, filho de Donizete Aparecido Tardoque e de Aline Célia dos Santos Sousa 
Tardoque. A pretendente: ALINE CRISTINA JULIO, profissão: cuidadora de idosos, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanda de Souza Julio.

O pretendente: CAUÊ DE CAMPOS OLIVEIRA, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Gomes de Oliveira e de Marcia Almeida 
de Campos Oliveira. A pretendente: JAQUELINE SOARES MOURÃO, profissão: ban-
cária, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
21/03/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Idelino Correa Mourão e 
de Maria Aparecida Caetano Soares.

O pretendente: JAIDE CARVALHO PIMENTEL, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 12/05/1969, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vieira Pimentel e de Eulina 
Carvalho Pimentel. A pretendente: ANGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS, profissão: 
aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/01/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Oswaldo da Silva Junior 
e de Neusa Aparecida da Silva.

O pretendente: NILTON CÉSAR SOUZA DE ARAUJO, profissão: ajudante de pedrei-
ro, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson de Araujo e de 
Jesuina de Souza Barros de Araujo. A pretendente: PRISCILA BARROS MOREIRA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Moreira dos Santos e de Lucilia dos Santos Barros Moreira.

O pretendente: CHRISTOPHER FELIPE DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 04/08/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos da Silva e de Maria Jucineide Lima da 
Silva. A pretendente: KATHLEEN IRANI IANUANTUONI DA SILVA, profissão: ascen-
sorista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ruy Almeida da Silva e de 
Valquiria Lopes Ianuantuoni.

O pretendente: FABIANO EVANGELISTA DA SILVA, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Camilo da Silva e de Rosa Evangelista 
da Silva. A pretendente: THAÍS OLIVEIRA FIGUEREDO, profissão: auxiliar financeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amarildo Oliveira Figueredo 
e de Daniela Ferreira.

O pretendente: FELIPE JESUS MARIANO DOS SANTOS, profissão: auxiliar de conta-
bilidade, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Roberto dos Santos 
e de Clislene Aparecida Mariano. A pretendente: RANIELLY THAYONARA DA SILVA 
SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Calvo, AL, data-
nascimento: 05/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rildo do Nascimento Santos e de Girlene de Barros Silva Santos.

O pretendente: REGINALDO DOS SANTOS HENRIQUETA, profissão: enfermeiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Maria Henriqueta 
e de Maria Aparecida dos Santos. A pretendente: GIOVANE ANJO GONÇALVES, pro-
fissão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Entre Rios, BA, data-nascimento: 
25/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Anjo 
Gonçalves e de Marinalva dos Santos.

O pretendente: VALMIR ARAUJO DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 24/11/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Francisco dos Santos e de Zuleide Araujo 
dos Santos. A pretendente: LUCIANE RANGEL DE JESUS, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Elias Rangel de 
Jesus e de Ingracia Emiliana de Oliveira Jesus.

O pretendente: FELISBERTO CICERO, profissão: operador de linha, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 09/12/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Aucenou Cicero e de Maria Fer-
reira Amâncio. A pretendente: SANDRA DIAS COSTA, profissão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 27/04/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Alves da Costa e de Maria Dias da Costa.

O pretendente: BRUNO NOTORIO, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Janete Assunção Notorio. A pretendente: BÁRBARA 
FREITAS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Domingos Santos da Cruz e de Lucrecia Marcia de Freitas.

O pretendente: ISAC BRUNNO DELECRODE ALVES, profissão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isac Vicente Alves e de Nadir Delecro-
de Alves. A pretendente: NICOLE NUNES CARDOSO CORREIA, profissão: auxiliar 
contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribamar Cardoso 
Correia e de Elisangela Nunes Ribeiro.

O pretendente: FABRICIO MALTA DA SILVA, profissão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 20/09/2003, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Jose da Silva e 
de Daiane Malta da Silva. A pretendente: GABRIELA NILDA DANTAS DE ALMEIDA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/2005, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro de 
Almeida e de Viviane Dantas.

O pretendente: RODRIGO DE JESUS SANTOS, profissão: operador de supermerca-
do, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Madalena de Jesus 
Santos. A pretendente: JESSICA BRAULINA PEREIRA, profissão: lider de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucimara Braulina Pereira.

O pretendente: SALOMÃO BASTOS DA SILVA JÚNIOR, profissão: estagiário de lo-
gística, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
18/09/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salomão Bastos 
da Silva e de Zenaide Ananias Bastos da Silva. A pretendente: THAÍS DOS SANTOS 
NUNES, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 29/11/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Nunes de Lima e de Maria Luzineide dos Santos Lima.

O pretendente: MURILLO HENRIQUE DA SILVEIRA, profissão: vistoriador automotivo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1995, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Mailton Custódio da Silveira e de Elaine Moreira 
da Silveira. A pretendente: KAWANY GONÇALVES CARVALHO, profissão: auxiliar de 
produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Marinho de 
Carvalho e de Maria do Socorro Gonçalves Barbosa Carvalho.

O pretendente: RODRIGO MARTINS DE ANDRADE, profissão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1985, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Francisco Milton de Andrade e de Marta Martins de 
Oliveira de Andrade. A pretendente: DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antoniel dos Santos Oliveira 
e de Rosimeire Roza dos Santos.

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 São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 29/12/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues dos Santos e de Joselice 
Miranda do Nascimento. A pretendente: FABIANA DE JESUS BISPO LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Capim Grosso - Munic. Senhor do Bonfim, BA, 
data-nascimento: 28/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Manoel Bispo Lima e de Maria de Fatima de Jesus.

O pretendente: MAURO PEREIRA DE LACERDA, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 28/11/1965, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Pereira de Lacerda e de Maria José 
Pereira de Lacerda. A pretendente: ELENITA DO ROSARIO LIMA, profissão: cabelei-
reira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 
18/08/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Oséas Ferreira Lima e 
de Dionéa do Rosario Lima.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 18 de novembro de 20218

Como criar uma 
cultura de inovação 
em uma empresa 

burocrática

Estamos 
testemunhando um 
novo mundo, com 
mudanças cada vez 
mais frequentes que 
exigem diferentes 
ferramentas de 
inovação

A constante trans-
formação pela 
tecnologia acaba 

gerando problemas de 
uma natureza nova, que 
demanda de todas as 
pessoas uma nova ma-
neira de enfrentá-los. 
A habilidade adaptativa 
está muito conectada 
com a habilidade da em-
presa conseguir enten-
der o contexto em que 
está inserida e inovar

Não há dúvida que as 
organizações precisam 
cada vez mais rápido de 
inovação. Por isso, um 
ponto chave para iniciar 
qualquer processo de 
transformação é ter um 
profundo conhecimento 
do seu contexto e mer-
cado, para, aí sim, tomar 
a decisão de qual, ou 
quais, caminhos seguir. 
Mas que mentalidade 
podemos adotar para 
nos manter na rota? 

Em primeiro lugar, é 
muito importante en-
tender a importância 
da formação de equi-
pes multidisciplinares 
e colaborativas, com 
diferentes pontos de 
vista. Além disso, va-
lorizar a visualização 
de novas ferramentas e 
frameworks, incentivar 
o pensamento integra-
tivo, que une a análise 
à experiência e abraçar 
a incerteza, aceitando a 
experimentação e per-
mitindo que o erro se 
transforme em oportu-
nidade de aprendizado, 
são meios de poten-
cializar o processo de 
crescimento e inovação 
da empresa. 

Para essa discussão, 
trago primeiro a defi-
nição de “burocracia”, 
pois o termo é, quase 
imediatamente, associa-
do à ideia de ineficiência 
ou demora. Entretanto, 
o sentido original da 
palavra é uma forma par-
ticular de se organizar as 
atividades: as regras são 
claras e devem ser cum-
pridas de forma objetiva. 

Nesse sentido, o que 
chamamos usualmen-
te de burocracia é, na 
verdade, um conjunto 
de “disfunções buro-
cráticas”, que refletem 
certa internal ização 
das regras e apego aos 
regulamentos, excesso 
de formalidade, resis-
tência a mudanças e 
despersonalização do 
relacionamento. 

Nós sabemos que o 
empoderamento é uma 
condição básica para or-
ganizações mais ágeis, 

e que agilidade é uma 
condição fundamental 
para qualquer transfor-
mação. Cerca de 89% 
das pessoas dentro 
de grandes empresas 
dizem que não podem 
deixar suas prioridades, 
decidir seus métodos 
de trabalho ou escolher 
seus líderes. 

Ao mesmo tempo, 81% 
dos líderes das grandes 
empresas consideram 
agilidade, tendo em vis-
ta flexibilidade e auto-
nomia, condição básica 
para o desenvolvimento 
de seus negócios. Então, 
a burocracia em si não 
é o grande problema, 
mas, se não dosada 
com cuidado, acaba por 
trazer esse excesso de 
formalismos que “senti-
mos” e que precisamos 
cumprir para dar o pró-
ximo passo, afetando a 
autonomia dos times e 
sua velocidade. 

Assim, a l iderança 
assume um importante 
papel na busca pelo 
equilíbrio entre a bu-
rocracia e o empodera-
mento, como guia dessa 
transformação. O mind-
set de aprender com as 
experiências, incentivar 
a organização a correr 
riscos e fracassar, já que 
o erro é parte inerente 
do processo de inovação 
e até mesmo reorgani-
zar as operações, são 
exemplos de uma men-
talidade essencial neste 
processo. 

Empresas líderes fra-
cassam justamente por-
que fazem tudo certo. Os 
executivos de empresas 
de sucesso não são 
incentivados a correr 
riscos, pois são medidos 
por seus resultados de 
curto prazo. Isso é a 
transformação digital, 
muito mais do que tec-
nologia! É o redesenho 
da forma de gerar valor 
ao consumidor, do modo 
de pensar e da maneira 
de competir. É uma res-
posta à disrupção causa-
da pelos novos modelos 
de negócio ancorados de 
maneira inovadora em 
tecnologia. 

Não existe uma “bala 
de prata” para inovar, 
porém o autoconheci-
mento organizacional, 
em que temos conhe-
cimento profundo dos 
nossos processos e como 
eles se relacionam, pode 
ser um primeiro passo 
para entender quais 
desses formalismos es-
tão me impedindo de ser 
mais “ágil”. 

Assim, cria-se blo-
queios para a colabo-
ração, empoderamento 
das equipes e redução 
da nossa capacidade de 
adaptação. 

(*) - É líder do Pilar de Tecnologia 
Digital na Endeavor Brasil e atua 

como Prolancer na posição de 
Product Manager na BossaBox.

Gabriel Trevisan (*)

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: GRECCO CORREIA CAÚMO, estado civil solteiro, profissão administra-
dor de empresas, nascido nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 19/11/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Caúmo e de Rita de Cássia 
Caúmo. A pretendente: ROBERTA TAIOLI STÉFANO, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 26/08/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Aurideniche Stéfano e de Leonor 
Taioli Stéfano.

O pretendente: DIEGO SILVA LANDER, estado civil solteiro, profissão analista financeiro, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 26/02/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Konrad Lander Filho e de Joverci Silva Lander. 
A pretendente: PIETRA DA SILVA MESQUITA, estado civil solteira, profissão jornalista, 
nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia 19/05/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Adilson Pinto de Mesquita e de Elenice Claudia da Silva Mesquita.

O pretendente: RODRIGO JOSÉ MOTA MAXIMO, estado civil solteiro, profissão funcio-
nário público estadual, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 19/03/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Maximo e de Magna Mota 
Maximo. A pretendente: JUSCINETE DE JESUS SILVA, estado civil divorciada, profissão 
supervisora de crédito imobiliário, nascida em Serrolândia, BA (Registrada em Jacobina), 
no dia 21/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João 
Reis da Silva e de Josefa de Jesus Silva.

O pretendente: FELIPE POLIDORO ALVES, estado civil solteiro, profissão analista de 
negócios, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 09/07/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Fernando José Fernandes Alves e 
de Ignez Polidoro Alves. A pretendente: BRUNA SAMMARTANO ARANHA DE MACEDO 
VIEIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, (Registrada 
em Taboão da Serra, SP), no dia 11/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Rubens Geraldo Aranha Vieira e de Fatima Sammartano.

O pretendente: YGOR YUKI MOROOKA, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido em São Paulo, SP, (Registrado em Guarulhos, SP), no dia 13/09/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Noriyuki Morooka e de 
Lourdes Junco Horie Morooka. A pretendente: LETÍCIA FERNANDES GENARO, estado 
civil solteira, profissão consultora de estilo, nascida nesta Capital, Consolação, SP, no 
dia 23/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Genaro e de Graça Fernandes Genaro.

O pretendente: BRENO GONÇALVES PINTER, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 07/11/2001, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Pinter e de Rita de Cássia Guidelli Gonçal-
ves Pinter. A pretendente: EMANUELLI ALVES ZIMIANI, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Carlos, SP, no dia 30/09/2001, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Zimiani e de Elizabete Alves Zimiani.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES MEIRA, estado civil divorciado, profissão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 05/01/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Meira e de Luiza 
Fabia Rodrigues Meira. A pretendente: SABRINA MARIA DE ARAUJO, estado civil 
solteira, profissão assistente administrativa, nascida nesta Capital, Jabaquara, SP, no 
dia 09/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Evanio 
Ananias de Araujo e de Maria Rejane da Silva.

O pretendente: JOCIVALDO MEIRELES MACIEL, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Capanema, PA, no dia 15/05/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Nogueira Maciel e de Benedita Meireles Maciel. 
A pretendente: ÉRICA FAUSTO BARBOSA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Buíque, PE, (Registrada em Tupanatinga, PE), no dia 27/10/1996, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Elias Antonio Barbosa e de Sueli 
Fausto Barbosa.

O pretendente: EMMANUEL DE FRANÇA ANTUNES REIS, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 18/02/1998, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Edson Pereira dos Reis e 
de Cybele Vanuza de França Antunes Reis. A pretendente: DÉBORA SILVA ARAUJO, 
estado civil solteira, profissão analista contábil, nascida em Montes Claros, MG, (Regis-
trada em Brasilia de Minas), no dia 24/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Cristovão Pereira de Araujo e de Rackel Moreira da Silva Araujo.

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: ISMAEL ROZINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1968), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Antonio Rozino dos Santos e de Lusia Pereira dos Santos. A 
pretendente: ZÁIDE SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Gabriel, BA, no dia (23/10/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Noelito Soares Santos e de Geny Henrique da Silva.

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: JOÃO CARLOS DO COUTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Mutuípe - BA, no dia (23/06/1983), estado civil solteiro, profissão motorista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco dos Santos 
e de Valdelice do Couto dos Santos. A pretendente: PATRÍCIA DOS REIS CARDOSO, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Mutuípe - BA, no dia (07/08/1986), estado civil 
solteira, profissão balconista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Edival Pereira Cardoso e de Maria Nilza Andrade dos Reis Cardoso.

O pretendente: AFONSO SOARES TOMAZ, de nacionalidade brasileira, nascido no 
Rio de Janeiro - RJ, no dia (30/07/1985), estado civil solteiro, profissão representante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Afonso Soares 
Tomaz. A pretendente: ANNIE ALEXANDRA CERÓN SÁNCHEZ, de nacionalidade 
colombiana, nascida na Colombia, no dia (27/10/1981), estado civil solteira, profissão 
engenheira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arturo 
Mesias Cerón Melo e de Gloria Eunice Sánchez Eraso.

O pretendente: MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia (04/07/1984), estado civil solteiro, profissão líder de logís-
tica, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos 
da Silva e de Maria Madalena da Silva. A pretendente: MARIANA NOVO RIVELLI, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Mogi das Cruzes - SP (Registrada neste 41° 
Subdistrito - Cangaíba), no dia (03/04/1984 ), estado civil solteira, profissão design de 
interiores, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro de 
Moura Rivelli e de Neiva Pereira Novo Rivelli.

O pretendente: LUCAS DANTAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Inhambupe - BA (Registrado em Aporá - BA), no dia (28/09/1989), estado civil solteiro, 
profissão serralheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Ailson Dantas Santos e de Ataisa Alves de Souza. A pretendente: RAQUEL ALVES 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrada 
no em Itapecerica da Serra - SP), no dia (06/08/1986), estado civil solteira, profissão 
gerente, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Alves 
de Oliveira e de Maria do Carmo Almeida Carvalho.

O pretendente: ANDRÉ PAULO VEMBA, de nacionalidade angolana, nascido em An-
gola, no dia (20/07/1990), estado civil solteiro, profissão gestor de recursos humanos, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de André Vemba e de 
Antônia Henda. A pretendente: JANAINA DO CARMO MONTE FERREIRA, de nacio-
nalidade brasileira, nascida em Recife - PE, no dia (07/07/2001), estado civil solteira, 
profissão balconista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Maria Cláudia Monte Ferreira.

O pretendente: FAGNER FERNANDO SAVARIZ TREVISAN, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Alta Floresta - MT, no dia (24/05/ 1990), estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro de vendas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adair 
Trevizan e de Roseclero Maria Savariz. A pretendente: ALINE CRISTINA FERNANDES, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Foz do Iguaçu - PR, no dia (14/08/1989), estado 
civil solteira, profissão esteticista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de José Valdemar Fernandes e de Leonilse Brocardo Fernandes.

O pretendente: ARÍSIO BATISTA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Jardim América - SP, no dia (18/01/1973), estado civil solteiro, profissão mensageiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Safira Batista. A pre-
tendente: LUCIMAR BARBOSA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Barro Alto - BA, no dia (01/01/1973), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sisnando José dos Anjos e de 
Miralva Barbosa de Jesus.

O pretendente: DÊIVID CARDOSO BONFIM, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Itapetinga - BA, no dia (04/07/1993), estado civil solteiro, profissão policial militar, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Lima Bonfim e 
de Aurora Viana Cardoso Bonfim. A pretendente: REBEKA FRANCES DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (17/02/1997), 
estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Elcio Aparecido de Oliveira e de Sandra Francisca de Oliveira.

O pretendente: ISMAEL RAMOS DE SOUZA SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/04/1983), estado civil divorciado, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Moises de Souza e de Maria de Lourdes Ferreira de Souza. A pretendente: ALINE 
FERREIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em São Caetano do Sul - SP, 
no dia (05/05/1995), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jocival Santos e de Alvina Ferreira Da Silva.

O pretendente: ALMIR FERRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (04/08/1960 ), estado civil divorciado, profissão 
porteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens dos 
Santos e de Geni Ferro dos Santos. A pretendente: NILDA LAURINDO DA COSTA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/09/1961),  
estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de João Laurindo da Costa e de Alzira Amaral da Costa.

Felipe Manso (*)
 

Falar que a crise sa-
nitária acelerou a 
transformação digi-

tal é ‘chover no molhado’, 
só que mais do que isso, o 
contexto de mundo provou 
aos gestores mais tradicio-
nais, que a flexibilidade no 
trabalho além de possível, é 
uma importante impulsio-
nadora da produtividade.

Uma pesquisa recente 
da consultoria NTT Data 
apontou que 97% das pes-
soas preferem trabalhar 
num modelo diferente 
do tradicional. Mas qual 
a viabilidade de um mo-
delo híbrido de trabalho 
quando pensamos em 
cibersegurança? A arqui-
tetura de segurança da 
informação deve andar 
lado a lado de cada ino-
vação das empresas, seja 
no desenvolvimento de 
novos produtos ou, neste 
caso, em novos modelos 
de trabalho. 

Segurança em nuvem: passo 
número um para o trabalho híbrido
O assunto mais repercutido no mundo dos negócios nos últimos meses é o modelo de trabalho 
que as companhias devem seguir em 2022, com o avanço da vacinação e o tão esperado fim da 
pandemia da Covid-19

eles estejam. É possível 
definir acessos por níveis 
hierárquicos e conceder 
permissões/ exceções com 
poucos comandos, o que 
garante uma ampliação do 
perímetro e agilidade nas 
operações.

Obviamente a transição 
do modelo de segurança 
para a nuvem não deve ser 
feita antes das companhias 
investirem em consultorias, 
que possam garantir que a 
tecnologia atinja seu máxi-
mo potencial, garantindo 
assessment de segurança, 
scan de vulnerabilidades e 
monitoramento de riscos. 
A soma de tecnologia de 
ponta para segurança em 
nuvem com um time de 
especialistas capacitados, 
que possa dar suporte 
24x7, garante segurança 
na nuvem, protegendo apli-
cações web contra ataques 
cibernéticos.

(*) - É diretor da Cromisoft (http://www.
cromisoft.com/).

As companhias precisam 
priorizar a segurança de 
seus dados, pois como se 
diz, os dados são o petróleo 
desta geração. Por este 
contexto, podemos con-
cluir que foi um caminho 
óbvio e natural a adoção 
de todos os tipos de solu-
ções em nuvem de todos 
os modelos, inclusive as 
camadas de ciberseguran-
ça. Analistas do Gartner, 
destacaram em pesquisa, 
que os gastos mundiais com 

tecnologias para segurança 
da informação e serviços 
de gerenciamento de risco 
cresceram em torno de 
12,4% em 2021, chegando 
a US $150,4 bilhões. 

Através de plataformas 
de segurança em nuvem, 
os CIO´s, CISOS e gesto-
res de qualquer empresa 
podem aplicar atualizações 
e suas políticas internas de 
cibersegurança a todos os 
dispositivos da companhia, 
independente de onde 
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O admirável mundo 
híbrido dos modelos 

operacionais na nuvem

Empresas têm em 
comum o desejo pela 
distribuição segura de 
dados em ambientes 
na nuvem, a fim de 
aumentar a agilidade 
e acelerar a inovação

Elas também buscam 
conselhos e melhores 
práticas sobre como 

fazer isso de forma eficaz 
para alcançar melhores re-
sultados em seus negócios, 
evitando custos desneces-
sários. 

Embora a maioria dos da-
dos ainda se encontre nos 
próprios datacenters das 
empresas, e não na nuvem 
pública, outros tipos de da-
dos coletados, processados e 
gerenciados na borda - fora 
dos data centers tradicionais 
ou nuvens públicas - devem 
crescer para mais de 50% na 
borda em 2023, de acordo 
com o Gartner - e gerenciar 
fluxos de trabalho nesses si-
tes remotos, além dos locais, 
para garantir conectividade, 
conformidade e segurança 
sempre ativas da maneira 
mais econômica, não é uma 
tarefa fácil. 

Requer plataformas, recur-
sos e serviços de assessoria 
e consultoria para construir 
um modelo que permita que 
sistemas e aplicações se 
conectem e se comuniquem 
rapidamente, de forma que a 
organização possa gerenciar, 
proteger e capitalizar todos 
os seus dados, da borda à 
nuvem. 

Abrir caminho para dife-
rentes experiências na nu-
vem, com uma estrutura mais 
abrangente é o modelo que 
permite que as organizações 
encontrem a combinação 
certa para suas estratégias 
híbridas, diminuindo o risco 

em sua jornada de experiên-
cias, além de adotar modelos 
operacionais que visem o 
processamento de dados, 
geração de insights e garan-
tia de proteção e soberania, 
não importa onde estejam 
localizados. 

Ao contrário das estru-
turas, que são amplamente 
focadas na transição para 
ambientes na nuvem pública, 
é possivel optar por trans-
formações mais amplas. Na 
nuvem privada, nuvem públi-
ca e na borda, o que permite 
às empresas avaliarem seus 
níveis de maturidade em 
todos os domínios-chave é a 
comparação com seus pares 
e outros modelos do setor. 

Os serviços na nuvem, 
que incluem suporte para 
armazenamento, IA, machine 
learning, computação de alto 
desempenho e gerenciamen-
to de contêiner, permitem 
que as organizações execu-
tem perfeitamente qualquer 
tipo de aplicação e escalem 
onde haja demanda. 

Empresas que adotam um 
ambiente na nuvem em qual-
quer lugar estão, ao mesmo 
tempo, não apenas reduzindo 
riscos, mas optando por agi-
lidade e simplicidade, com 
a governança, conformida-
de e transparência. É uma 
adaptação que deixa de ser 
tendência para se tornar uma 
realidade global, indepen-
dentemente do mercado, em 
diferentes setores. 

Ao optarem por um conjun-
to mais robusto de metodolo-
gias, serviços e modelos ope-
racionais da borda à nuvem 
do setor, estão transforman-
do seus ambientes, gerando 
valor mais rapidamente e 
melhorarando as experiên-
cias para seus clientes. 

(*) - É diretor de Produtos 
da HPE Brasil. 

Luis Albejante (*)

9www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 18 de novembro de 2021

Lucia Camargo Nunes (*)
Citroën traça planos de crescimento

Com novos produtos e sob o comando do Grupo Stellantis, 
a Citroën anunciou planos ambiciosos para o Brasil, com 
expectativas de saltar do atual 1% de participação de mer-
cado para 4% até 2024. Hoje, a marca só comercializa o C4 
Cactus e modelos de sua linha comercial (Jumpy e Jumper).

Citroen EJUMPY.

Batizado de Citroën 4 All, o plano é baseado em lança-
mentos nacionais e importados. Um deles será o novo C3, 
que vira um SUV compacto, será feito em Porto Real (RJ) 
e iniciará vendas no primeiro trimestre de 2022. 

Mais dois modelos serão produzidos nessa planta ou na 
Argentina. Outra novidade é a importação do comercial 
e-Jumpy para o fim deste ano ou início de 2022, o primeiro 
do segmento 100% elétrico. 

“Esse é somente o primeiro movimento do planeja-
mento de eletrificação da Citroën no Brasil e na América 
do Sul. Temos uma forte estratégia nesta direção para 
todos os países da região, tanto para veículos comerciais, 
como para veículos de passeio. Estamos sempre atentos 
para aproveitar da melhor forma essas oportunidades e 
seguimos estudando formas mais sustentáveis de trazer 
cada vez mais essas soluções aos consumidores da nossa 
região”, afirma Vanessa Castanho, Head da Citroën na 
América do Sul.

O Citroën 4 All está sustentado em quatro pilares: 
inovação acessível, marca confiável, marca cool e marca 
sustentável. Já a rede de concessionárias será expandida 
das atuais 123 lojas para 175 já no próximo ano. 

Shalon Adonai Divulgacao

Centro Cultural Movimento. 

Plataforma lança aplicativo
O iCarros, marketplace de veículos do Itaú Unibanco, 

lança o aplicativo iCarros Club, voltado para concessioná-
rias e revendas. A ferramenta conta com a possibilidade 
de autovistoria e cotação dos veículos para quem estiver 
anunciando, sem cobrança de mensalidade.

Os vendedores não pagam para anunciar e ainda podem 
ganhar um cashback bônus de até 50% do valor da taxa 
paga pelo comprador, caso o negócio seja efetuado.

O iCarros Club já conta com mais de 15 mil lojas cadas-
tradas e mais de 3 mil concessionárias que operam com 
financiamentos de veículos. 

Linha 2022 da Hilux tem novidades
A Toyota lança a linha 2022 da Hilux com novidades. 

Uma delas é a retirada de linha da versão 2.7 flex de 163 
cv e mantendo o 2.8 turbodiesel de 204 cv, com opções 
de transmissão manual e automática, ambas de seis ve-
locidades.

A picape feita na Argentina virá com a segurança re-
forçada em seu pacote Toyota Safety Sense (TSS). A 
versão SRX adicionou um sensor que detecta pedestres 
e ciclistas para o sistema de pré-colisão frontal e monitor 
de visão 360 graus. 

São seis versões disponíveis que partem de R$ 208.090 
e vão até R$ 306.990. 

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor auto-
motivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Stellantis

Vanessa Castanho (Citroen).

Interior sedia museu das duas rodas
O Centro Cultural Movimento (CCM), museu intei-

ramente dedicado ao segmento de duas rodas, abriu 
suas portas para o público na cidade de Socorro (SP). 
A Abraciclo, associação que reúne as fabricantes de 
motos e bicicletas, é uma das mantenedoras do espaço 
que reúne amplo acervo de motocicletas, bicicletas, do-
cumentações, fotos e publicações sobre a história desses 
veículos no Brasil.

Idealizado pelo piloto e jornalista Carlãozinho Coachman, 
o centro cultural está sediado na antiga estação ferroviária 
que passou por profunda reforma. Construído pela Com-
panhia Mogiana de Estradas de Ferro, em 1909, o prédio 
histórico teve as estruturas originais mantidas na reforma, 
incluindo as paredes de alvenaria e o antigo madeiramento 
do telhado.

De acordo com o presidente da Abraciclo, Marcos Fer-
manian, uma das missões da associação é colaborar com 
iniciativas que ajudam a manter viva a memória do setor 
de duas rodas e valorizam a história e a importância da 
motocicleta no país. “Preservar a história sempre é um 
grande desafio e os museus representam um importante 
instrumento de preservação da memória de um povo. É 
um lugar onde podemos ver o que foi feito no passado, 
aprimorar o nosso presente e aperfeiçoar nossos conhe-
cimentos e tecnologias para garantir um futuro melhor”, 
afirma Fermanian.

A somatória dos valores das com-
pras feitas com uso de cartões de cré-
dito, débito e pré-pagos atingiram R$ 
687,3 bilhões no terceiro trimestre 
(julho, agosto e setembro), resulta-
do 35,8% superior ao registrado no 
mesmo período de 2020, quando o 
setor sofria grande impacto negativo 
causado pela pandemia. Os dados 
são da Associação das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs).

Em quantidade de transações, 
ocorreram, ao todo, 8,2 bilhões de 
pagamentos com cartões no trimes-
tre, o equivalente a quase 63 mil 
por minuto, 39,1% a mais do que no 
mesmo período do ano passado. O 
cartão de crédito foi o meio de paga-
mento que apresentou o maior valor 
transacionado (R$ 420,1 bilhões), 
crescimento de 42,2%. Em seguida, 
o cartão de débito movimentou R$ 
235,3 bilhões (alta de 18,6%), e o 

cartão pré-pago, R$ 31,9 bilhões 
(alta de 153,6%). 

No acumulado do ano, de janeiro 
a setembro, a somatória dos valores 
dos pagamentos com cartões atingiu 
R$ 1,8 trilhão, um crescimento de 
34,1% em comparação com o mes-
mo intervalo do ano passado. Em 
quantidade de transações, todas as 
modalidades de cartão juntas regis-
traram 21,8 bilhões de pagamentos, 
com avanço de 33,6% (ABr).

De acordo com a Abs-
tartups, são quase 
600 bancos digitais 

espalhados pelo país e, de 
acordo com o Instituto Lo-
comotiva, em parceria com a 
TecBan, 42% dos brasileiros 
possuem contas em bancos 
digitais. 

Só que nem tudo são flo-
res e a popularização dos 
bancos digitais passou a 
causar desconforto nos ban-
cos tradicionais. O capítulo 
mais recente desta novela, 
que está longe de acabar, 
foi quando a Zetta (associa-
ção fundada pelo Nubank, 
Mercado Pago e Google) e 
a Febraban (Federação Bra-
sileira de Bancos) trocaram 
alfinetadas sobre as taxas 
de juros, o que evidenciou 
ainda mais a rivalidade entre 
os setores bancários. 

Paulo Castro, CEO e cofun-
dador do Contbank, fintech 
especializada em produtos 
para pequenas e médias 
empresas, aponta que as 
fintechs são apenas uma res-
posta à própria ineficiência 
e excesso de burocracia dos 
bancos tradicionais e que eles 
mesmos criaram a necessida-
de de uma alternativa a eles. 

Essa briga entre brancos tradicionais e digitais 
está longe de acabar.

Fintechs e bancos tradicionais: 
o que esperar do futuro

Serviços mais personalizáveis a preços mais acessíveis e com menos burocracias. É com essa premissa 
que as fintechs se tornaram as queridinhas do mercado, especialmente entre os mais jovens

nº12.865/2013 que permitiu 
que várias instituições finan-
ceiras fossem reconhecidas 
e pudessem fazer transa-
ções, emissão de cartões 
e gestão de contas, por 
exemplo. Quase sete anos 
depois, o Banco Central 
criou o Sandbox Regulatório 
por meio da Resolução CMN 
nº 4685/2020 permitindo que 
as fintechs relizem testes e 
experimentos para inovar o 
sistema financeiro. 

Em 2021 foi sancionado 
o Marco Legal das Startups 
que passou a respeitar as 
particularidades das star-
tups em questões de in-
vestimentos, trabalhistas e 
tributárias. Ainda que tenha 
sido amplamente comemo-
rada pelo setor, há pontos 
em que ficou a desejar: a 
Associação Brasileiras de 
Startups (Abstartups), por 
exemplo, apontou em carta 
aberta que o Marco Legal 
não contempla incentivos 
a investidores anjos e tam-
pouco a regulamentação das 
opções de participação em 
ações para colaboradores, 
as stock options. - Fonte e 
mais informações: (https://
contbank.com/).

“Durante muitos anos, 
os usuários se viam presos 
em uma instituição que 
oferecia pouca flexibilidade 
e vantagens. O surgimento 
de fintechs, amparado por 
uma revolução tecnológica, 
permitiu então que novos 
serviços, mais baratos, me-
nos burocráticos surgissem. 
É normal o incômodo dos 
bancos tradicionais, mas 
encaro isso como uma rea-
ção a um sistema obsoleto” 
acrescenta. 

Castro ainda afirma que é 
bem provável que essa briga 
entre brancos tradicionais e 
digitais esteja longe de aca-
bar com a chegada do marco 
regulatório das fintechs. Es-
tudado pelo Banco Central, é 
apenas uma resposta à pres-

são que a Febraban tem feito 
para que as perspectivas das 
fintechs sejam encurtadas.

“O Marco Regulatório quer 
igualar duas categorias que 
não são iguais. Não é justo co-
brar de uma fintech que está 
tentando driblar a crise para 
sobreviver os mesmos im-
postos de um banco que está 
há 30 anos no mercado. Isso 
irá colocar um ponto final na 
história de várias fintechs que 
têm um imenso potencial de 
crescimento.” finaliza. Ainda 
que não exista um marco legal 
das fintechs propriamente 
dito, há um conjunto de leis 
que afetam diretamente as 
startups financeiras e por isso 
leva este nome. 

Atualmente, o gran-
de destaque está na Lei 
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Compras com cartões crescem 35%


