
Toda grande empresa quer a sua Tech – 
mas será que sabem mesmo o que desejam?
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Há mais de um ano, as empresas tiveram que reinventar o ambiente 
de trabalho. Totalmente remoto, híbrido, ou por vezes obrigatoria-
mente presencial, como no caso do setor produtivo, por exemplo, a 
pandemia causada pela Covid-19 mudou radicalmente a nossa relação 
com o espaço físico do trabalho. Mas como e até quando? Essas são as 
perguntas que persistem em um mundo em constante mudança.  

o futuro do espaço de trabalho no mundo pós-covid

Aumentar a diversidade dentro das empresas é uma urgência da 
maioria dos gestores. Porém, apesar das boas intenções, a  evolução 
do tema muitas vezes acaba esbarrando nos vieses inconscientes dos 
colaboradores. Crenças, preconceitos ou estereótipos são conceitos 
que formam os vieses inconscientes e que levam um indivíduo a 
fazer pré-julgamentos automaticamente. A questão é que, mesmo 
inconscientemente, eles podem impactar de forma negativa diversas 
decisões e atitudes geradas nas empresas. Segundo o mapeamento 
de Buster Benson, existem mais de 100 vieses cognitivos e todos eles 
impedem que as organizações sejam realmente diversas, respeitem a 
pluralidade e a inclusão social.  

como os vieses inconscientes se tornam vilões 
dentro das empresas

Um bom atendimento tem muitos reflexos nas marcas e é um dos 
quesitos de fidelização de consumidores. Uma pesquisa da Hibou - 
empresa de monitoramento de pesquisas - falou com mais de 1700 
brasileiros sobre o quanto atendimento impacta na hora da compra e 
92,9% dos consumidores analisam que o bom atendimento ainda é o 
grande diferencial. A escuta nos canais de atendimento foi apontada 
por 95,4%, que deseja ser ouvido pelo atendente da marca.  

maioria dos brasileiros quer ser ouvida pelas marcas 
que compram
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negócios em pauta

pirelli lança calendário com astros da música
A Pirelli apresentou em Milão, a edição de 2022 de seu célebre ca-

lendário, que volta a ser publicado após um ano de ausência devido à 
pandemia. St. Vincent é a estrela de fevereiro (acima) e também da 
capa de 'The Cal'. Assinado pelo músico e fotógrafo canadense Bryan 
Adams, traz uma viagem com astros da música por Los Angeles e também 
pela ilha de Capri. A edição de 2022 do calendário foi batizada como 
"On the Road" (Na Estrada) e retrata 11 astros da música, incluindo o 
próprio Adams, em diferentes etapas de uma turnê, como os momentos 
de solidão e reflexão em um quarto de hotel, os preparativos antes de 
subir ao palco e o pós-show. O calendário é estrelado por astros de es-
tilos musicais, gerações e percursos profissionais diversos: St. Vincent 
(fevereiro), Kali Uchis (março), Saweetie (abril), Cher (maio), Normani 
(junho), Jennifer Hudson (julho), Iggy Pop (agosto), Grimes (setem-
bro), Bohan Phoenix (outubro) e Rita Ora (novembro). Já o próprio 
Adams fecha "The Cal" com o mês de dezembro (ANSA).     Leia 
a coluna completa na página 3

Foto: Bryan Adams
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Evento online reúne profissionais de RH para 
debate sobre a revolução da aprendizagem

@A LEO Learning - empresa de soluções digitais para treinamento 
e desenvolvimento corporativo – realiza a 2ª edição do evento 

“A Revolução da Aprendizagem”. Com objetivo de reconhecer as 
empresas com os melhores cases de educação corporativa digital do 
país, o encontro será online e gratuito no dia 1º de dezembro às 9h 
e realizado pela plataforma da companhia, a Smart Events - solução 
digital desenvolvida para congressos, seminários e convenções, 
completamente personalizada voltada para as necessidades de cada 
cliente. Além da premiação, o evento irá contar com um painel de 
debates com quatro temas no formato de bate-papo sobre inova-
ção e o futuro da aprendizagem. Para comentar sobre os assuntos, 
Richard Vasconcelos, CEO da LEO Learning, receberá convidados 
renomados como Mariana Basilio, especialista em recursos humanos 
da Coca-Cola, entre outros (https://bit.ly/3q5VUds).    Leia a 
coluna completa na página 2

Reprodução/https://conteudo.leolearning.com.br/ 
evento-a-revolucao-da-aprendizagem-2021

se há uma coisa que a pandemia 
ensinou ao empresariado é a 
importância do planejamento. 
próximo a encerrar o ano, 
a advogada tributarista, 
eduarda prada radtke, explica 
que o alinhamento de um 
planejamento tributário permite 
que empresas garantam uma 
atuação sólida e saudável para o 
próximo ano. 

“os tributos brasileiros são altís-
simos, por isso é importante 

que empresas realizem uma análise 
e definam o melhor regime a ser ado-
tado. Por meio de um planejamento 
estruturado é possível buscar a forma 
mais eficiente e legal de atuação para 
assegurar a saúde financeira da organi-
zação”, cita a especialista do escritório 
Flávio Pinheiro Neto Advogados.

De acordo com a pesquisa 'Desafios 
dos Empreendedores Brasileiros', rea-
lizada pela Endeavor, 22% dos gestores 
entrevistados encontram dificuldades 
na realização do planejamento. Isso 
ocorre devido à falta de conhecimento 
das etapas que compõem o processo. 

“O planejamento não é uma atividade 
simples. O primeiro passo é conhecer 
profundamente a atividade da empresa, 
os objetivos que se pretende alcançar, 
mapeando atividades e coletando infor-
mações sobre faturamento, despesas, 
operacionalização, lucratividade, etc. 
São estes indicadores que dão base 
para adequar as soluções tributárias 
encontradas pelo profissional em 
conformidade com as legislações vi-
gentes”, cita.

planejamento tributário é aliado de empresas 
na retomada econômica
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Simples, Lucro Real ou Lucro Presumi-
do? - A análise dos indicadores de per-
formance permite estruturar estratégias 
convenientes para empresas no que diz 
respeito ao enquadramento tributário a 
ser escolhido para o ano. Com diversos 
fatores influenciando no enquadramento 
e adesão do regime tributário das empre-
sas, a advogada esclarece que os regimes 
tributários podem ser:

•  Simples Nacional: Ideal para em-
presas de micro e pequeno porte, 
onde o recolhimento de impostos é 
simplificado, oferecendo alíquotas 
reduzidas para os empreendedores. 
Para micro empresas o faturamento 
deve chegar até R$ 360 mil, enquan-
to para Empresas de Pequeno Porte 
o limite é de até R$ 4,8 milhões.

•  Lucro Presumido: empresas de 
todos os portes podem aderir a este 
enquadramento, porém o fatura-
mento anual não pode ultrapassar 
o valor de R$ 78 milhões. Nesta 
modalidade o recolhimento do tri-
buto acontece com base nos lucros 
durante um período determinado.

•  Lucro Real: a base para este regime 
é o lucro contábil das organizações 

que atingem o faturamento anual 
superior a R$ 78 milhões.

 
Eduarda também cita algumas provi-

dências importantes a serem adotadas 
pela empresa na busca de uma boa saúde 
financeira, como a distribuição de lucros 
e dividendos. “A remuneração do sócio 
ou acionista não possui alíquota de IRPF 
e nem INSS. Diferente do pró-labore, a 
atividade, que é um instrumento legal, 
permite que o empreendedor seja com-
pensado pelo seu empreendimento e o 
risco assumido na abertura do negócio”, 
enfatiza Radtke, que destaca a possi-
bilidade de mudança nesta condição.

A segunda fase da reforma tributária, 
que traz o projeto já aprovado na Câ-
mara e que tramita agora no Senado, 
que prevê uma tributação de 15% sobre 
a distribuição de lucros e dividendos. 
“Se aprovada, a mudança precisa ser 
levada em consideração na gestão 
tributária das empresas, pois afetará 
diretamente uma prática comum nos 
negócios. Neste caso, uma revisão do 
planejamento tributário é ainda mais 
importante para manter a saúde fi-
nanceira do negócio”, finaliza a jurista.

Fonte e mais informações:  
(www.fpnadvogados.com.br).

não podemos subesTImar sTarTups

Vacinação de menores
As autoridades de saúde da França 

recomendaram ontem (30) a vacina-
ção de crianças de cinco a 11 anos 
de idade contra o novo Coronavírus. 
Também a imunização de crianças 
que vivem com pessoas vulneráveis, 
principalmente as que não estão pro-
tegidas pela vacina. Em meio à nova 
escalada de casos, o governo francês 
reintroduziu a obrigatoriedade de 
usar máscara em locais que recebem 
público (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/toda-grande-empresa-quer-a-sua-tech-mas-sera-que-sabem-mesmo-o-que-desejam/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-01-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-01-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/lucro-real-tributacao-dos-rendimentos-de-aplicacoes-financeiras/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-os-vieses-inconscientes-se-tornam-viloes-dentro-das-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-futuro-do-espaco-de-trabalho-no-mundo-pos-covid/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/maioria-dos-brasileiros-quer-ser-ouvida-pelas-marcas-que-compram/
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News@TI
Mais de 200 vagas em TI

@O Sicredi anuncia a abertura de mais de 200 vagas para a área de 
Tecnologia da Informação (TI). As posições são para atuação no 

Centro Administrativo Sicredi, localizado em Porto Alegre/RS, com a 
possibilidade de escolha pelo formato remoto ou híbrido. As oportunidades 
estão alinhadas com a jornada de transformação digital da instituição, 
que passa pela adoção de métodos ágeis, equipes mais horizontais e 
diversas e pela evolução tecnológica das suas soluções. Os interessados 
devem se inscrever pela plataforma Gupy (https://techsicredi.gupy.io/).
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O papel da tecnologia 
na agenda ESG

A tecnologia sempre 
desempenhou papel 
muito relevante na 
geração de impacto 
positivo, não somente 
para as empresas, mas 
para a sociedade de 
maneira geral. 

Como indústria que 
deve movimentar glo-
balmente US$ 4,2 tri-

lhões em 2021 - crescimento 
de 8,6% em relação ao ano 
passado, segundo dados do 
Gartner - o setor tem uma 
responsabilidade também 
crescente em contribuir 
com o progresso e com o 
bem-estar da população. 

Por isso, acredito cada 
vez mais que a agenda ESG 
(Environmental, Social and 
Governance) deve ser prio-
rizada por todo o mercado, 
mas com especial atenção 
das empresas de tecnologia 
- uma demonstração de que 
reconhecemos e honramos 
nosso compromisso com 
a transformação social de 
forma ampla e sustentável. 

As companhias do setor 
de TI têm, em seu DNA, 
um propósito voltado à pro-
moção de mudanças. Este 
foco no desenvolvimento, 
ao mesmo tempo que nos 
coloca em um caminho pio-
neiro, também nos propõe 
uma urgência em priori-
zar os avanços que nosso 
modelo de negócios ainda 
requer em várias frentes 
dentro no contexto de im-
pacto ambiental e social. E 
o tema está no radar dos 
investidores. 

Um estudo da PWC pu-
blicado em 2020 apontou 
que 77% dos investidores 
institucionais planejam 
parar de comprar, ainda 
nos próximos dois anos, 
produtos que não respei-
tem os pilares ESG. Neste 
contexto, a agenda ESG se 
impõe como tema com o 
qual devemos - e precisamos 
- nos familiarizar. É preciso 
que ela esteja no dia a dia 
das empresas, dos boards 
corporativos e de cada pro-
fissional pois, quanto mais 
se discute, melhor para a 
sociedade. 

É claro que não se trata 
de um tema absolutamente 
novo. Quem acompanhou 
o mercado nas últimas 
décadas viu cresceram as 
discussões sobre o impacto 
das empresas no meio am-
biente e desenvolvimento, 
emissões de carbono e ou-
tros temas mais específicos 
como reciclagem e reutiliza-
ção de resíduos - este último 
especialmente relevante 
para o setor de tecnologia. 

A década de 90 foi marca-
da por inúmeras e intensas 
discussões acerca da sus-
tentabilidade, e foi no início 
dela que a conferência Eco 

92, organizada pela ONU, 
colocou o tema sob holo-
fotes em todo o mundo, e 
especialmente no Brasil, 
país que sediou o encontro. 
As conclusões do debate 
trouxeram à tona a urgência 
de que as empresas olhas-
sem com mais atenção para 
os impactos ambientais e 
sociais. 

Com a agenda ESG, temos 
a oportunidade - e o dever 
- de ampliar este debate, 
olhando não somente para 
as questões ligadas ao meio 
ambiente e à sustentabilida-
de, mas adicionando a elas 
um forte olhar para a gover-
nança. Isso significa reforçar 
nosso compromisso com a 
integridade e com a ética, 
formalizado em códigos e 
documentos que adicionem 
cada vez mais transparência 
aos processos corporativos 
e às relações de negócios. 

Outro ponto fundamental 
é ter em mente a necessida-
de de aprender com quem 
faz, buscando benchmarks 
e melhores práticas dentro 
e fora do Brasil para garan-
tir que os erros e acertos 
sirvam para criarmos um 
caminho cada vez mais 
efetivo e bem estruturado. 
Também é importante ga-
rantir mecanismos de escu-
ta e percepção dos públicos 
sobre o tema. 

Fica claro que esta é uma 
agenda fortemente atrelada 
ao papel que as empresas 
de tecnologia prestam à 
sociedade. Porque não 
basta inovar e promover 
ferramentas que beneficiem 
seus clientes, é necessário 
olhar para a cadeia como um 
todo e para os impactos que 
se dão, muitas vezes, como 
consequência do que nossos 
clientes fazem e de como 
utilizam as tecnologias que 
disponibilizamos. 

Aqui, a palavra é engaja-
mento. É preciso engajar os 
clientes, mas ir além. Cola-
boradores, fornecedores, 
consumidores e, cada vez 
mais, investidores precisam 
entrar junto neste jogo para 
que todos saiam ganhando. 
Um modelo em que acre-
dito, e que tenho colocado 
em prática, são os grupos de 
trabalho multidisciplinares 
e que realmente garantam 
uma visão ampla da compa-
nhia e do mercado. Mas este 
engajamento só se dará se 
garantirmos que o C-level 
e os níveis de gestão real-
mente priorizem a agenda. 

O olhar para a estratégia 
ESG se consolida como um 
gesto de responsabilidade 
e de compromisso com o 
mercado. É urgente que 
se debata o tema, mas é 
ainda mais urgente que isso 
seja feito com qualidade e 
consistência. A sociedade 
agradece. 

(*) - É presidente da TOTVS.

Dennis Herszkowicz (*)

Os três pilares da Segurança 
da Informação na era digital

Desde pequenos, somos constantemente treinados para aprender a reconhecer o que pode ser perigoso ou não. 
fizkes_CANVA

Fellipe Lima (*)
 

Avisos do tipo “não fale com estra-
nhos” e “não aceite nada que te 
oferecerem”, por exemplo, são 

bastante comuns na rotina de qual-
quer criança. A verdade, porém, é que 
as mudanças da sociedade, especial-
mente com a transformação digital, 
têm colocado todas essas concepções 
e modelos de cuidado em xeque. Em 
um mundo cada vez mais dinâmico e 
móvel, com conexões globais surgindo 
diariamente, como podemos nos prote-
ger? E como as empresas podem manter 
a segurança de suas informações? 

São questionamentos como esses 
que colocam, hoje, a Segurança da In-
formação no centro das discussões cor-
porativas – independentemente do 
segmento ou porte da companhia en-
volvida. Não por acaso, análises de 
consultorias como o Gartner indicam 
que a área de cibersegurança é a 
principal prioridade para os líderes de 
tecnologia global na atualidade. Neste 
cenário, porém, é preciso ter em mente 
que a verdadeira proteção dos ativos 
digitais depende, cada vez mais, de in-
vestimentos em três pilares básicos: a 
tecnologia, os processos e as pessoas. 

De imediato, o primeiro ponto que 
imaginamos é a adoção de tecnologias 
adequadas e preparadas para o atual 
contexto dos negócios. A razão para 
isso é simples: com as informações 
circulando mais rapidamente, em maior 
volume e de forma mais variada, é fun-
damental que a infraestrutura de pro-
teção das empresas esteja realmente 
habilitada para acompanhar o ritmo e 
a complexidade das rotinas que cercam 
as operações. Afinal, é sempre impor-
tante ressaltar que não são apenas as 
aplicações e tecnologias que estão em 
constante evolução; os cibercrimino-
sos também seguem sua marcha de 
atualização, com as fraudes, ataques e 
ameaças podendo vir de qualquer lugar. 

A preocupação com a tecnologia 
parece estar cada vez mais real para 
os principais líderes corporativos. Se-
gundo projeção da IDC, em 2021, os 
gastos com soluções de segurança mo-
vimentarão cerca de US$ 900 milhões 
no Brasil, alta de 12,5% em relação 
a 2020. Temos de ressaltar, porém, 
que o cuidado com os recursos deve 
ser algo constante e não apenas um 
projeto pontual. É importante seguir 
a atualização dos cenários. 

Paralelo às implementações de tecno-
logia, é igualmente importante que as 
organizações foquem na implementa-
ção de processos e políticas que ajudem 
a mitigar as ameaças. Estudos estimam 

bou acelerando um processo que já 
estava em curso, alçando a segurança 
digital a um status ainda mais impor-
tante para a continuidade dos negó-
cios. Com a transformação digital das 
redes levando os dados para a Nuvem, 
a proteção dos registros críticos das 
organizações se tornou um item essen-
cial e elementar para a operação das 
empresas, e uma atividade complexa 
– depende de múltiplos fatores.   

A transformação digital tem impulsio-
nado uma série de facilitadores para o 
sucesso das organizações – assim como 
também gera novas ameaças. Saber 
reconhecê-las, do mesmo modo como 
fazemos desde pequenos, é funda-
mental para que as companhias e seus 
talentos possam explorar o mundo em 
busca de inovações geniais. 

Para simplificar esse trabalho, a pro-
cura por parceiros especializados 
em segurança pode ser providencial. 
Como a segurança precisa de atenção 
e evolução contínua, ter parceiros de 
apoio ajudará a garantir que as equipes 
possam focar seus esforços no que 
gera valor às empresas – enquanto os 
times de proteção mantêm as aplica-
ções e serviços em Nuvem em pleno 
funcionamento.  

Em um momento de grandes alte-
rações, encontrar formas de garantir 
a segurança e a funcionalidade das 
organizações é, certamente, algo que 
não pode ser negligenciado pelas lide-
ranças – sejam elas de TI ou negócios. As 
vantagens da Nuvem ou de qualquer 
tecnologia passam, efetivamente, por 
saber como utilizar os recursos de ma-
neira segura. Esse é o desafio que se 
apresenta às companhias. Resta, agora, 
saber quais são as empresas que estão 
prontas para juntar eficiência e segu-
rança em um só plano de transformação. 

(*) É Business Development Manager  
de Redes e Segurança da IT-One

que cerca de 60% dos vazamentos e 
roubos de dados começam com erros 
individuais e, principalmente, pela fal-
ta de regras específicas para se evitar 
invasões ou ataques. 

Definir políticas específicas, estipu-
lando processos-chave, como a criação 
de backups off-site dos dados mais im-
portantes, pode ser bastante útil para 
se evitar contratempos e extorsões 
em sequestros de informação via ran-
somware, por exemplo. Esse tipo de 
medida evita que os ativos digitais fi-
quem em poder dos criminosos, e ainda 
garantem maior capacidade de reação 
a qualquer incidente (nas máquinas, 
servidores, workstations etc.). Definir 
regras de acesso, perfis de uso e equipes 
orientadas à manipulação dos registros 
e cópias, portanto, é um princípio que 
precisa ser encarado como um investi-
mento de garantia pelos times e lide-
ranças – e jamais um custo. 

Processos e tecnologias, contudo, 
devem ser complementados com trei-
namentos e capacitações de pessoas. 
É vital que as companhias coloquem os 
usuários (seus públicos) no centro das 
atenções, ensinando como e por que eles 
devem se importar com a segurança da 
informação. Como dito antes, boa parte 
das violações de dados começam em 
nível individual – em dispositivos pes-
soais, na contaminação das máquinas 
corporativas via links maliciosos, no 
compartilhamento indevido de creden-
ciais de acesso, entre outros. 

Criar um ambiente seguro passa pelo 
envolvimento de quem está na ponta do 
atendimento, no dia a dia da operação. 
Saber que essas pessoas podem operar 
melhor a tecnologia e seguir as regras 
estabelecidas é o que certamente fará a 
diferença para evitar riscos e problemas 
na nova era.  

Vale destacar, neste caso, que 
a pandemia da Covid-19 apenas aca-

– A Turing.com, plataforma líder de 
trabalho remoto que fornece empregos 
de alta qualidade nos EUA para desen-
volvedores do calibre do Vale do Silício, 
planeja expandir exponencialmente seu 
pool de profissionais brasileiros ofere-
cendo acesso a oportunidades globais 
diretamente do conforto de suas casas. 
Para tornar suas ofertas mais adequadas 
aos desenvolvedores brasileiros e latino-
-americanos, a Turing está expandindo sua 
equipe e operações no território. 

Junto com oportunidades remotas e 
de longo prazo, a organização oferece 
aos desenvolvedores uma remuneração 
melhor do que a média do mercado, uma 
equipe de recursos humanos disponível 
24 horas por dia, sete dias por semana, 
oferecendo suporte à comunidade, orien-
tação profissional e aprimoramento de 
habilidades personalizados e muito mais.

O conceito remote-first é resultado de 
um mundo pós-pandemia e deve crescer 
ainda mais nos próximos anos ao promover 
uma cultura organizacional baseada no 
trabalho remoto. Neste cenário, organi-
zações em todo o mundo competem para 

encontrar os melhores desenvolvedores de 
software trabalhando neste formato, já que 
o desafio da área é vê-los se destacando em 
um pool global de engenheiros altamente 
qualificados e muito concorridos. 

Por meio da nuvem chamada Turing 
Intelligent Talent Cloud, a empresa usa 
IA para avaliar, combinar e gerenciar de-
senvolvedores em todo o mundo com o 
máximo de velocidade, eficiência e precisão. 
Projetado por ex-líderes de engenharia do 
Google, Facebook e Microsoft, a ferramenta 
constrói um perfil detalhado e dinâmico 
para cada desenvolvedor, para fornecer 
a eles as oportunidades de carreira que 
merecem. Em outras palavras, ela oferece 
aos desenvolvedores brasileiros e latino-
-americanos as carreiras dos sonhos, e não 
apenas trabalho por produtividade.

“O Brasil tem um potencial fenomenal 
quando se trata de talento em software 
devido ao grande número de desenvolve-
dores do calibre do Vale do Silício dispostos 
a trabalhar em casa no mesmo fuso horário 
que as principais empresas dos Estados 
Unidos. Nossa visão é ser o ponto focal para 
desenvolvedores em todo o mundo, quan-
do se trata de empregos de TI. Na Turing, 

estamos trabalhando para construir a 
empresa mais centrada no desenvolve-
dor de software em todo o mundo, que 
permite o seu crescimento de fato”, diz 
Akshay Thakor, vice-presidente sênior 
de operações da Turing.

Recentemente, a Turing foi classificada 
em primeiro lugar na lista das 50 startups 
mais promissoras do website america-
no de tecnologia The Information. Ela 
também foi nomeada na lista da Forbes 
dos melhores empregadores de startups 
da América e na lista de empresas mais 
inovadoras em local de trabalho da Fast 
Company de 2021

Com sede em Palo Alto (EUA), a empre-
sa tem como objetivo liberar o potencial 
humano inexplorado no mundo e acredita 
firmemente que o Brasil tem um papel 
significativo para alcançar isso. Mais de 
um milhão de desenvolvedores de mais 
de 140 países já se inscreveram na plata-
forma para garantir a carreira dos sonhos 
na engenharia. A Turing pretende causar 
um grande impacto no pool de talentos de 
engenharia de software da América Latina 
com seu profundo mergulho no Brasil.

Turing.com pretende aumentar contratações 
de profissionais de TI no Brasil
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Como o dropshipping 
pode revolucionar a 
gestão de estoque 

Desde o começo da 
pandemia, o número 
de vendas online no 
Brasil segue crescendo 
em um ritmo acelerado

E indica um cenário de 
muitas oportunida-
des para empreende-

dores que pensam em inves-
tir ou já estão presentes no 
mercado com plataformas 
de e-commerce. De acordo 
com o índice MMC-ENET, 
desenvolvido pelo Comitê 
de Métricas da Câmara 
Brasileira da Economia 
Digital em parceria com o 
Neotrust, este crescimento 
chegou à marca de 73,88% 
em território nacional no 
acumulado do ano de 2020. 

Grande parte das pessoas 
que começaram a atuar 
recentemente no ambiente 
digital é formada por peque-
nos empreendedores que, 
muitas vezes, se deparam 
com desafios atrelados ao 
investimento necessário 
para fazer as empresas 
crescerem. Custos com 
uma gestão tradicional de 
estoque e logística, por 
exemplo, podem fazer com 
que os resultados desejados 
demorem a ser alcançados, 
mas abrem caminhos para 
pensar em alternativas e 
estratégias adequadas para 
cada negócio. 

Uma das estratégias que 
podem ser adotadas nestes 
casos é o dropshipping, que 
vem se popularizando pelo 
aspecto prático e inovador 
na entrega de produtos 
para os clientes. Com este 
recurso, geralmente inte-
grado às plataformas de 
e-commerce, o lojista faz a 
venda do produto e envia a 
ordem dessa transação para 
o fornecedor parceiro que, 
por sua vez, é quem faz o 
envio do item para o clien-
te em nome do comércio 
eletrônico. 

Com isso, o lojista também 
dispensa o investimento em 
estoque, uma vez que seus 
produtos podem ser acon-
dicionados nas estruturas 
oferecidas pela empresa 
parceira que realizará a en-

trega. Neste processo, a loja 
virtual passa a atuar apenas 
como uma mediadora entre 
cliente e fornecedor, o que 
simplifica e otimiza grande 
parte dos processos inter-
nos e administrativos de sua 
operação. 

Cabe destacar que a opção 
pelo recurso também per-
mite que o lojista trabalhe 
com uma variedade maior 
de produtos, uma vez que 
pode firmar parcerias com 
diversos fornecedores e 
aumentar as opções de 
produtos para os consu-
midores. Esta variedade 
e diversidade na oferta é 
fundamental para que a 
empresa atraia um público 
mais amplo e aumente suas 
capacidades de fidelizar os 
clientes. 

A relação entre custo e 
benefício é uma das prin-
cipais vantagens do uso 
de dropshipping, mesmo 
gerando uma margem me-
nor para as lojas reven-
dedoras. Por transferir o 
estoque e a entrega para 
fornecedores, ele permite 
uma economia considerá-
vel em outras áreas, como 
logística e infraestrutura, 
além do redirecionamento 
destes investimentos para 
atividades emergenciais ou 
prioritárias. 

Ainda que existam desa-
fios constantes e indispen-
sáveis no alinhamento de 
dados entre os fornecedores 
e na comunicação do status 
de compra para os clien-
tes, o recurso surge como 
uma medida fundamental 
para dinamizar e aquecer 
o e-commerce não apenas 
no Brasil, mas em todo o 
mundo. Segundo projeções 
da Grand View Reasearch, 
o dropshipping deve movi-
mentar cerca de US$ 557,9 
bilhões até 2025, o que 
sugere um futuro viável e 
próspero para aqueles que 
têm o objetivo de crescer e 
se conectar, cada vez mais, 
com as pessoas por meio do 
ambiente digital de vendas. 

(*) - É Diretor Comercial e Sucesso 
do Cliente da Tray, unidade de 

e-commerce da Locaweb 
(www.traycorp.com.br). 

Thiago Mazeto (*)

turbo, de 184 cv, à gasolina, e um propulsor elétrico para desenvolver 
potência de 292 cv e torque de 42,8 kgfm. O carro tem autonomia para 
rodar até 66 km sem utilizar o motor à combustão e acelera de 0 a 100 
km/h em 5,9 segundos. Sua velocidade atinge 230 km/h. Para partici-
par da campanha, o cliente deve trocar R$ 500,00 em notas fiscais de 
compras realizadas nas lojas participantes até 5 de janeiro. O sorteio 
acontecerá no dia 12. Para obter os cupons, os clientes devem baixar o 
app do Bourbon Shopping e fazer o cadastro das notas fiscais. Ao realizar 
a troca o cliente também ganha um panettone Cacau Show Gotas 500g. 

E - Crea-SP para Jovens
Estão abertas as inscrições para o ‘XII Encontro Estadual do Crea-SP 
Jovem’, que será realizado no próximo sábado (4), das 9h às 16h, na 
sede do Crea-SP), na Avenida Angélica, nº 2.364, na Capital paulista. 
Direcionado a estudantes e recém-formados de cursos das áreas abran-
gidas pelo Sistema Confea/Crea, o evento tem como tema ‘Inovação e 
Empreendedorismo: Um olhar para o mercado’. A agenda do evento 
traz profissionais renomados das áreas de Engenharia, voltada a as-
suntos relativos a startups e economia criativa. A programação debate 
habilidades necessárias para o futuro profissional. Mais informações e 
inscrições: (https://www.sympla.com.br/evento/xii-encontro-estadual-
crea-sp-jovem/1413630).

F - Liderança Exponencial
Com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino e, assim, também 
contribuir para a qualificação profissional dos brasileiros que buscam 
novas oportunidades e querem se destacar em um cenário de alto desem-
prego, a Saint Paul Escola de Negócios vem realizando cursos gratuitos. 
O próximo acontece no dia 8 (quarta-feira), às 19h, ao vivo, com o tema 
Liderança Exponencial, ministrado por José Cláudio Securato, Ph.D 
e CEO da Saint Paul. É voltado para profissionais de todos os setores 
que querem aprimorar seus conhecimentos na área de liderança, para 
contribuir com a qualificação daqueles que estão fora do mercado ou 
que queiram buscar melhores oportunidades. Inscrições: (https://home.
saintpaul.com.br/curso-gratuito-lideranca-exponencial).

G - Nuvem Pública
A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado – fechou 
contrato com a Câmara Municipal de Guarulhos para prestação do serviço 
de hospedagem de dados em Nuvem Pública. O produto consiste no 
fornecimento de poder computacional proveniente de nuvem pública, e 

A -  Vida Selvagem 
Mostrar o que há de melhor em fotografia da natureza e usar imagens 
para alertar as pessoas a proteger o planeta é o objetivo do concurso de 
fotografia da natureza promovido anualmente pelo Museu de História 
Natural de Londres, um dos mais importantes do mundo. A 58ª edição 
do Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano está com inscrições abertas para 
profissionais e amadores até o dia 9 de dezembro. Os prêmios variam vão 
de £ 1,250 mil (R$ 9,3 mil) a £ 10 mil (R$ 74,7 mil). Há uma categoria 
especial para jovens fotógrafos até 18 anos. Inscrições e outras infor-
mações: (https://www.nhm.ac.uk/wpy/competition/awards-and-prizes).

B - Neve no Colorado
Um dos destinos mais tradicionais de inverno, Aspen Snowmass apre-
senta as novidades para celebrar a 75ª temporada de esqui na região. 
Com a reabertura das fronteiras dos Estados Unidos, os turistas po-
derão participar de um calendário repleto de atrações para além das 
montanhas. O legado da região também é celebrado no Limelight Hotel 
Aspen, que buscou inspiração nas tradições locais para uma reforma 
completa, criando uma experiência de luxo ainda mais integrada ao 
destino. A história de Aspen como destino de esqui começou em 1947, 
com a inauguração do Lift 1, na época o maior teleférico do mundo. 
Hoje são quatro montanhas à espera dos aventureiros, com pistas para 
esquiadores de todos os níveis e inúmeras atrações para quem não 
pratica o esporte. Saiba mais em: (https://www.aspensnowmass.com/).

C - Assistente de RH
Estão abertas até o próximo dia 13, as inscrições para o curso remoto de 
Assistente de Recursos Humanos para pessoas com deficiência da capital 
paulista. Ação, totalmente gratuita, é realizada por meio da parceria e a 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Centro 
Paula Souza, com o apoio do Centro de Tecnologia e Inovação. O curso 
terá carga horária de 60 horas, realizado em 12 dias, sendo 4 horas por 
dia, de segunda a sexta-feira, e, é acessível com interpretação de libras, 
material adaptado e linguagem simples. As aulas têm início no dia 11 de 
janeiro de 2022 e as pessoas com deficiência com mais de 18 anos inte-
ressadas devem se inscrever em: (www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br).

D - Promoção Zaffari 
A campanha de Natal do Bourbon Shopping-SP vai sortear 3 carros 
BMW 330e MSport. O modelo alemão é híbrido, equipado com motor 2.0 

conta ainda com gestão básica para acompanhamento do consumo dos 
recursos. A Prodesp disponibiliza infraestrutura no ambiente da Nuvem 
Pública oferecendo capacidade de processamento, memória, armaze-
namento de dados, sistema operacional, conectividade e segurança. 
“O produto da Prodesp proporciona menor custo para contratação de 
suportes como serviço (IaaS), mais agilidade na implementação, me-
lhor controle de gastos, maior produtividade e eficiência operacional”, 
comenta o presidente da Prodesp, André Arruda.   

H - Tour Virtual
O encontro entre vida real e virtual se consolidou por capacitar expe-
riências mais sofisticadas e reais e tornou-se um lugar para inovar e 
também consumir. É neste cenário que o Espaço Consul surge, junto 
com o conceito “bem pensado” da marca e oferece uma navegação in-
tuitiva pensando em inúmeras possibilidades para o visitante explorar 
e se inspirar com o tour virtual que oferece possibilidade de interação 
com os produtos da marca e até promoções, descontos e cashback. 
Ao redor de uma pracinha central, o visitante encontra três casas que 
refletem estilos de vida: a casa tecnologia fácil de usar, que valoriza a 
funcionalidade; a casa design inteligente, que destaca as práticas sus-
tentáveis; e a casa cativante, que utiliza as cores para criar atmosferas 
confortáveis e aconchegantes. Saiba mais: (www.loja.consul.com.br).

I - Jornalismo em Harvard
Profissionais de comunicação que desejem realizar pesquisas sobre 
inovação no jornalismo, desde sua prática diária a estratégias de susten-
tabilidade financeira, têm a oportunidade de estudar na Universidade 
de Harvard com uma bolsa de estudo de US$ 75 mil (R$ 418 mil). A 
Fundação Nieman abriu inscrições para a bolsa Nieman-Berkman Klein 
em Inovação em Jornalismo, que oferece a oportunidade de pesquisar 
sobre jornalismo, inovação e evolução do espaço digital, nos Estados 
Unidos. Os candidatos devem ser jornalistas ou trabalhar para uma or-
ganização jornalística nos setores de negócios, tecnologia ou liderança. 
Jornalistas freelancers também podem se inscrever. Mais nformações: 
(https://nieman.harvard.edu/fellowships/how-to-apply/).

J - Promoção do Brasil
Cerca de 100 oportunidades de negócios públicas e privadas em 
16 setores da economia brasileira foram apresentadas durante a 
programação do Fórum Invest in Brasil realizado em Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos, nos dias 15 e 16 de novembro. Esta é a 
sétima edição do evento desde 2020 e a maior em termos de número 
de participantes e prospecção de negócios. Dos 720 presentes, 481 
eram representantes de 302 empresas e entidades brasileiras e 239 
eram de 151 empresas e entidades estrangeiras de 27 países. O Fórum 
foi organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Dubai Chamber e Câmara de Comércio 
Árabe-Brasileira. O evento ocorreu paralelamente à programação da 
Expo 2020 Dubai. 

Compras com cartões de crédito, 
débito e pré-pago podem ter superado 
R$ 28 bilhões na Black Friday deste ano 
no Brasil, crescimento de aproximada-
mente 22% em comparação com 2020. 

Os dados foram colhidos, no período 
de 25 e 26 de novembro, pela Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de 

Crédito e Serviços (Abecs). O uso dos 
cartões na internet, aplicativos e outros 
tipos de compras não presenciais teve 
alta de cerca de 30% no período. As novas 
tendências de consumo ganharam evidên-
cia na pandemia, com forte estímulo às 
vendas online. Pagamentos não presen-
ciais representam hoje cerca de 35% de 

todos os gastos realizados com o cartão de 
crédito. Entre os itens mais buscados na 
Black Friday deste ano estão alimentos, 
que representaram aproximadamente 
20% dos gastos, além de produtos de 
higiene e beleza. As compras de produtos 
eletroeletrônicos acabaram em segundo 
plano neste ano (ABr).

Entre os que disseram 
ter havido melhora, 
75,6% eram de cur-

sos presenciais e 24,4% do 
Ensino a Distância.

Segundo a 3ª Pesquisa de 
Empregabilidade, 64,4% 
dos egressos que ainda não 
conseguiram o primeiro 
emprego se formaram entre 
2019 e 2021, período da 
pandemia. Entre os que já 
estavam formados há até 
três anos, 27,7% consegui-
ram o primeiro emprego ou 
um novo emprego. Entre 
aqueles formados há mais de 
três anos esse percentual foi 
de 38,9%. A pesquisa mos-
tra ainda que para 17% dos 
formados em até três anos 
o salário melhorou e 15,7% 
ingressaram em um curso 
de pós-graduação. 

Entre os cursos com 
maior percentual de pes-

Entre os cursos com maior percentual de pessoas que trabalham 
na área de atuação estão: medicina (100%), engenharia de 

computação (92,6%) e ciência da computação (90,5%). 

Experimento em Gênova acontecerá até o dia 31 de março.
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Egressos das universidades percebem 
melhora para conseguir emprego

Um levantamento feito pela Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do 
Brasil, mostrou que para 82,2% dos egressos das universidades houve melhora para encontrar uma 
colocação após a conclusão do ensino superior, enquanto 17,8% disseram que nada mudou. 

são o de relações inter-
nacionais (34,6%), enge-
nharia ambiental (27,8%), 
engenharia de produção 
(27,6%), engenharia quí-
mica e gestão financeira 
(ambos com 26,5%), ma-
temática e engenharia me-
cânica (ambos com 26,1%), 
gestão de pessoas (25,4%), 
serviço social (23,1%) e 
economia (22,2%).

Sobre quais as dificul-
dades para entrar  no 
mercado de trabalho, a 
maioria respondeu que a 
falta de experiência é um 
dos principais fatores, já 
que o mercado é muito 
exigente ao contratar um 
recém-formado, porque a 
maioria das vagas pedem 
alguma experiência pro-
fissional na área ao mesmo 
tempo que oferecem baixa 
remuneração (ABr). 

soas que trabalham na 
área de atuação estão 
medicina (100%), enge-
nharia de computação 
(92,6%), ciência da com-
putação (90,5%), farmá-
cia (79,3%), odontolo-
gia (78,9%) fisioterapia 
(64,4%), arquitetura e 

urbanismo (63,5%), psico-
logia (61,1%), publicidade 
e propaganda (60,5%) e 
contabilidade (60,5%).

Já os cursos com maior 
percentual de responden-
tes que trabalham em área 
diferente da de formação 
por falta de oportunidade 

O prefeito de Gênova, Marco Bucci, anunciou na última se-
gunda-feira (29) que os moradores da cidade italiana poderão 
usar alguns transportes públicos de forma gratuita a partir de 
hoje, dia 1º de dezembro. O experimento da capital da região 
da Ligúria, que tem como objetivo combater a poluição e de-
sestimular o uso de veículos particulares, está previsto para 
durar quatro meses. A ação custará por volta de 600 mil euros 
(cerca de R$ 3,8 milhões).

“Esta é uma primeira etapa, mas a esperança é que no final do 
experimento os resultados sejam positivos para que possamos 
expandir o projeto”, declarou Bucci.

A ação abrangerá o metrô da cidade italiana e os transportes 
verticais, como teleféricos e funiculares. Os moradores de 
Gênova poderão usar o metrô gratuitamente todos os dias das 
10h às 16h e das 20h às 22h.

Nos últimos meses, Gênova lançou vários experimentos 
para incentivar o uso do transporte público. Em setembro, por 
exemplo, crianças menores de 10 anos de idade e alunos da 
universidade municipal puderam usar gratuitamente o metrô 
da cidade. Embora não esteja no topo do ranking das cidades 
mais poluídas da Itália, Gênova vem sofrendo muito com con-
gestionamentos e a ação mira resolver esse problema (ANSA).

Gênova terá 
transporte público gratuito

Uso de cartões cresceu na Black Friday



Colapso das cadeias 
de suprimentos 
(Supply Chain)

Nunca em tempos de 
paz e mesmo durante 
a Segunda Guerra 
Mundial houve tanta 
escassez de insumos 
de todas as espécies 
no comércio mundial

É evidente que uma 
crise pandêmica 
como a que vivemos 

desestabilizou o fluxo de 
mercadorias no comércio 
global e os abastecimentos 
dos últimos meses são 
insuficientes para repor a 
demanda reprimida, pois 
até contêineres (20 e 40 
pés) estão em falta. Mui-
tos países que exportam 
manufaturados nestas 
embalagens e rotas não 
recebem matérias-primas 
(granéis) em contêineres 
“open top”.

Observe o que aconteceu 
com o frete: quadruplicou 
desde o início da crise sa-
nitária, por exemplo, para 
o envio de um contêiner de 
Shanghai a Santos.

Li e assisti em lives que 
uma das soluções é o setor 
automotivo afastar-se do 
modelo “just-in-time”, e 
que o mesmo tem sido o 
vilão desta causa. Inclusive 
da falta de semicondutores.

Quem teve condições 
de estocar este escasso 
componente empregado 
em vários ramos de ativi-
dades nos últimos anos? 
Ouvem-se tantas bobagens 
que, mesmo 70 anos após 
a introdução do Sistema 
Toyota de Produção em 
suas fábricas e, em segui-
da, nos seus fornecedores 
no Japão, um país que se 
recuperava da Segunda 
Guerra Mundial jamais 
fizera estoques especula-
tivos. 

No máximo, organizava 
estoques de segurança 
de materiais importados, 
cujas fontes do outro lado 
do mundo traziam incer-
tezas de abastecimento 
em certas épocas. E o 
princípio do “just-in-time”, 
hoje rebatizado de “Lean”, 
é a busca incessante da 
eliminação das perdas 
(tudo que não agrega valor 
ao cliente). Assim, manter 
um estoque, tal qual na 
gôndola de um supermer-
cado, de itens estratégicos 
ou que estejam sujeitos 
a sofrer interrupção de 
fornecimento, sempre foi 
considerado um nível ideal 
de estoque em movimento.

Mas o que dizer das ca-
tástrofes imprevisíveis? A 
começar, ainda na década 
de 1970, com o embargo 
do petróleo; nos anos 2000, 
com o efeito do Katrina, 
os tsunamis no Japão, o 
ataque às torres gêmeas 
em Nova Iorque e, agora, 
com a Covid-19. Isso sem 
falar do susto do bloqueio 
acidental de um cargueiro 
na travessia do canal do 

Suez. Eliminar a filosofia 
JIT ou transformar os míni-
mos estoques em robustos 
por alguma fórmula mágica 
será a solução? Quem tiver 
este software de previsibi-
lidade será o Maomé deste 
milênio!

Qual o custo de man-
ter todos esses níveis de 
estoque na cadeia e o 
tempo para balancear os 
estoques? Confundida 
também com estoque 
zero, a filologia JIT era 
“odiada” por muitos com-
pradores pois, a qualquer 
crise, eram criticados ve-
ementemente. Mesmo em 
tempos de greves setoriais 
mais frequentes, muitos 
compradores utilizavam-
se de um calendário para 
antecipar compras de in-
sumos buscando garantir o 
abastecimento de fábricas 
e do comércio.

A manufatura sempre 
conviveu com a oscila-
ção no nível de estoque 
disponível e esta é uma 
das razões das linhas de 
montagem operarem com 
modelos mistos no mix 
da montagem de seus 
modelos, pois, caso falte 
algum componente, em 
seu lugar entra outro ve-
ículo e assim se mantém 
os recursos agregando 
valor (“ocupados”). Mas, 
neste momento, todos os 
veículos utilizam chips ou 
semicondutores, compo-
nentes vitais na montagem 
do veículo. 

É impossível montá-lo e 
colocá-lo no pátio ou expe-
dir para a concessionária e, 
assim que o chip chegar, 
simplesmente instalá-lo. 
Esta inovação trouxe con-
sequências bem diferentes 
dos automóveis da antiga 
geração. Além dos atuais e 
escassos fabricantes de se-
micondutores destinados 
a automóveis, inúmeros 
outros produtos requerem 
chips e não é de um mês 
para o outro que se cons-
troem novas fábricas de 
semicondutores. 

Aliás, tivemos uma fábri-
ca nos anos 1980/90 que, 
por força da lei de reserva 
de mercado, sucumbiu! As-
sim, conheçam mais e in-
vistam no pensamento en-
xuto, just-in-time, Kanban, 
TPS - Sistema Toyota de 
Produção, metodologias e 
estratégias diferentes para 
gestão de estoques e, em 
todo momento, responda: 
qual a probabilidade de sua 
empresa ficar sem estoque 
de um item por qualquer 
risco natural ou acidental?

Enfim, vivemos em cima 
do “fio de uma navalha”!

(*) - É engenheiro industrial, 
ex-professor universitário, escritor, 
fundador do Grupo IMAM (Instituto 
de Movimentação e Armazenagem 

de Materiais) e autor do livro 
“Uma Autobiografia dos meus 

Primeiros 70 anos”.

Reinaldo A. Moura (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 01 de dezembro de 20214

IBGE: desemprego cai 
1,6 ponto percentual 
e atinge em 12,6%

A taxa de desemprego atingiu 
12,6% no terceiro trimestre, o 
que significa queda de 1,6 ponto 
percentual na comparação com 
o segundo trimestre de 2021. O 
número de pessoas em busca de 
emprego no país recuou 9,3% e, 
com isso, chegou a 13,5 milhões. 
Os ocupados tiveram um cres-
cimento de 4%, alcançando 93 
milhões de pessoas. Os dados da 
pesquisa foram divulgadosontem 
(30) pelo IBGE. Para a coordena-
dora de Trabalho e Rendimento 
do IBGE, Adriana Beringuy, o 
crescimento da ocupação no pe-
ríodo foi relevante. “No terceiro 
trimestre, houve um processo 
significativo de crescimento da 
ocupação, permitindo, inclusive, 
a redução da população desocu-
pada, que busca trabalho, como 
também da própria população 
que estava fora da força de tra-
balho”, observou.

A população fora da força de 
trabalho é o contingente daqueles 
que não estão ocupados e nem 
buscando emprego. Com o cres-
cimento no número de ocupados, 
o nível da ocupação, que é o per-
centual de pessoas em idade de 
trabalhar que estão no mercado 
de trabalho, subiu para 54,1%, 
enquanto no trimestre anterior 
tinha sido de 52,1%. Dentro desse 
crescimento, a informalidade 
representa 54%. 

Os empregados do setor 
privado sem carteira assinada 
(10,2%), que somaram 11,7 mi-
lhões de pessoas, estão entre as 
categorias de emprego que mais 
cresceram na comparação com o 
trimestre anterior. No mesmo pe-
ríodo, o número de trabalhadores 
domésticos atingiu 5,4 milhões - o 
que equivale a uma expansão de 
9,2%, o maior desde o início da 
série histórica da pesquisa, em 
2012 (ABr).

As mudanças estão acon-
tecendo disparadamente 
e práticas de inovação 
não param de surgir. Na 
mineração não é diferente. 
Startups dessa área estão 
criando aplicativos, passa-
portes digitais, programas 
de segurança e rastreabi-
lidade para modernizar e 
inovar as negociações entre 
mineradoras e comprado-
res de todas as partes do 
mundo. 

As tendências mais atuais 
nas áreas da tecnologia, 
finanças e ESG (Ambien-
tal, Social e Governança) 
voltadas para o mercado 
de mineração foram dis-
cutidas no evento online 
Connect mine. Para gerar 
as inovações que o mercado 
precisa, o futuro da área e 
as práticas internacional-
mente reconhecidas como 
as melhores foram aborda-
dos no webnário. 

“Grandes nomes da mi-
neração se reuniram para 
debater o investimento 
em mineração, melhores 
práticas e tendências 
do mercado, inovação e 
otimização na solução de 
problemas com tecnologia. 
Além disso, apresentamos 
a construção inédita de 
um banco de inteligências 
acessível e que se encontra 
de forma periódica para 
acelerar mudanças”, conta 
Eduardo Gama, CEO da 

A inovação no mercado da mineração é a rastreabilidade de 
matéria prima.

A obtenção de resul-
tados positivos, a 
superação de metas 

e a criação de um ambiente 
criativo e eficiente estariam, 
dessa forma, relacionados ao 
tipo de dinâmica interpesso-
al que existe no interior das 
equipes de trabalho. 

O alerta é da key note 
speaker e especialista em 
gestão de times Mary Bar-
ry, diretora da Summit 
Team Building, empresa 
canadense especializada 
em estimular o potencial 
de equipes de trabalho. Ela 
falou a convidados de câma-
ras de comércio da América 
Latina durante o workshop 
Talent Doesn´t Work Alone: 
‘A workshop on developing 
high-performance teams 
one relationship at a time’, 
promovido pela University 
Canada West (UCW) em 
novembro.

Não há uma “maneira 
mágica” para se criar uma 
equipe eficaz. Mas, segun-
do Barry, a construção de 
relacionamentos no am-
biente de trabalho é um 
aspecto que irá determinar 
não apenas sua capacidade 
de trabalho conjunto, mas 
também os resultados para 
a empresa ou instituição 
na qual os profissionais 
atuam. A constatação se 
baseia nos conceitos da 
Teoria da Consciência dos 
Relacionamentos, voltada 

Saber o que motiva suas equipes ou o que traz para fora o 
melhor de cada um, é um bom começo.

Equipes entrosadas, 
resultados positivos

O sucesso de uma empresa ou instituição está diretamente ligado à forma pela qual seus colaboradores 
se relacionam uns com os outros
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talento não trabalha sozi-
nho”, disse. 

O workshop com Barry foi 
uma iniciativa da UCW volta-
da a fortalecer a ligação da 
universidade com as câma-
ras de comércio dos países 
da América Latina e, por 
meio delas, contribuir para 
as empresas que buscam ter 
equipes mais eficazes.  

Ao apresentar o evento, 
a diretora regional da UCW 
para a América Latina e Cari-
be, Michelle Hicks, destacou 
que sua realização é uma das 
formas pelas quais a univer-
sidade, que está presente 
em diversos países por meio 
de uma rede de agências e 
recebe estudantes do mundo 
inteiro, pode oferecer con-
teúdo relevante de volta a 
essas regiões. 

“O workshop ressalta a 
importância das soft skills no 
ambiente de trabalho – tanto 
para a formação da liderança 
quanto para a construção de 
relacionamentos que levam 
a resultados positivos”. Se-
gundo o diretor regional sê-
nior da instituição, Lawrence 
Ragos, a proposta é forta-
lecer o elo entre a UCW e 
as empresas, e em especial 
as câmaras de comércio de 
diversos países latino-ame-
ricanos, a quem o evento foi 
destinado. - Fonte e outras 
informações: (https://www.
ucanwest.ca/).

aos fatores que motivam o 
comportamento. 

Haveria três motivado-
res-chave em equipes de 
trabalho que são respon-
sáveis pelos atos de seus 
integrantes: desempenho, 
pessoas e processos. Os 
profissionais com perfil vol-
tado ao primeiro motivador 
(desempenho) dariam mais 
importância à obtenção de 
resultados; ao segundo (pes-
soas) seriam mais direciona-
dos ao bem-estar dos demais 
integrantes da equipe; e ao 
último  (processos) busca-
riam analisar cada situação 
minuciosamente. 

Outro ponto levantado foi 
a diferença entre pontos de 
vista e conflitos dentro de 
uma equipe. Segundo Barry, 
as pessoas reagem de formas 
diferentes a estas situações 

– e seus motivadores podem 
mudar, à medida em que a 
situação evolui, podendo 
levar a uma situação de es-
clarecimento dos pontos de 
vista ou a uma divergência 
de ordem pessoal. 

“Saber o que motiva suas 
equipes ou o que traz para 
fora o melhor de cada um, 
é um bom começo. Saber 
que há mudanças nesses 
motivadores em situações 
de conflito é crítico em 
termos de consciência de 
relacionamentos – afinal, 
nem todos reagem igual! 
Da mesma forma, entender 
como as divergências ocor-
rem e as características de 
quem está ao seu redor evi-
tará conflitos improdutivos 
e prejudiciais. Todos que-
remos um local de trabalho 
no qual os relacionamentos 

A nova era da mineração já 
é realidade

Minery, startup voltada para 
a modernização do mercado 
de mineração. 

A mais nova inovação no 
mercado da mineração é 
a rastreabilidade, em que 
passaportes digitais criados 
pela Minespider, são usadas 
para a rastreabilidade de 
matéria prima. Assim, junta-
mente com as certificações 
do Certimine, criado pela 
Minery, agregam informa-
ções através da cadeia, des-
de informações, logísticas, 
análises e quaisquer outras 
informações que possam 
garantir a rastreabilidade do 
produto até o cliente final. 

“A blockchain é usada 
para registrar transações 
e rastrear ativos. Assim, 
o processo é mais seguro, 
pois temos dados das mi-
neradoras que permitem 
ver se a empresa tem boa 

procedência. Temos uma 
parceria com a Minery, em 
que colocamos toda a cer-
tificação e as transações 
através do blockchain para 
trazer segurança a todos”, 
relata Felipe Stark, CTO na 
Minespider. 

“Temos uma vasta ex-
periência em mineração 
e queríamos mostrar para 
as mineradoras brasileiras 
que é possível atuar com 
inovação, eficiência, tec-
nologia e respeito ao meio 
ambiente. Connect mine 
atingiu nosso objetivo e 
foi incrível. Ano que vem 
faremos esse evento no-
vamente de forma híbrida, 
para podermos debater 
com mais especialistas”, 
concluiu Raphael Jacob, 
CMO da Minery. - Fonte e 
outras informações: (www.
minery.com.br).
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Cuidado ao expor reclamações con-
tra uma pessoa ou empresa na internet. 
Se você não tiver as devidas provas ou 
fizer falsas acusações, pode virar a ação 
contra si próprio, alerta a advogada 
Dra. Lorrana Gomes. Ao contrário do 
que muita gente pensa, a internet não 
é uma terra sem lei. Portanto, quem 
faz postagens mencionando o nome 
de uma pessoa ou de uma empresa 
deve ficar atento, pois, dependendo 
da gravidade do que for publicado, 

pode ser alvo de um processo.
Claro que também não é o caso de 

afirmar categoricamente que existe 
uma censura nos meios digitais que 
vão regular o que é dito, mas um pouco 
de atenção e cautela é fundamental, 
conforme explica a advogada Dra. 
Lorrana. “Quem faz falsas acusações 
publicando mensagens deste tipo pode 
responder pelos crimes de injúria, 
calúnia e difamação”. E eles podem 
ser aplicados também quando há uma 

fake news, detalha: “Se você recebeu 
uma informação, sabe que ela é falsa, 
mas repassa a outras pessoas sem 
ter o devido cuidado de informação 
com relação a isso, mas faz questão 
de espalhar a outras pessoas, acaba 
por cometer esses delitos”.

Com relação a fazer comentários 
e avaliações no sentido de difamar 
empresas, Dra. Lorrana lembra que 
quem se sentiu ofendido pode entrar 
com ação criminal ou pedir reparação 

na esfera civil. “Supomos que você fale 
mal de uma marca e ela perca clientes 
por conta disso. Além de responder 
criminalmente, poderá ser também 
ajuizado um processo contra você 
pedindo indenização por perdas e 
danos morais e materiais”.

Mas o que fazer caso precise falar 
de uma empresa na internet? Nestas 
situações, a advogada recomenda 
que sua reclamação seja bem funda-
mentada: “Você tem todo o direito de 

expor sua insatisfação com relação a 
um serviço que não lhe foi prestado 
da maneira correta, mas você precisa 
saber usar o devido respeito e a cau-
tela para escrever o que te aborrece 
e, principalmente, tenha provas de 
tudo aquilo que você está dizendo. 
Assim você considera ter o respeito 
necessário e conseguirá resolver seus 
problemas evitando quaisquer outros 
transtornos”, completa (https://www.
instagram.com/lorranagomes.adv/).

Mentir sobre a pessoa na Internet é crime
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo

CNPJ. 62.149.000/0001-05
Edital de Publicação do Resultado das Eleições para os Cargos da

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições, Faz Saber que, cumprindo as disposições do Regimento Especial
para Eleições do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Associação
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 99, 100 e 102, do Estatuto
Social, combinados com o artigo 46, do Regimento Especial Para as Eleições, e cumprindo a deliberação
do Conselho Deliberativo, na 10a. Reunião Ordinária, com fundamento no artigo 55, alínea “g”, do Estatuto
Social, e artigo 23, parágrafos 1º, 4º e 5º, artigo 34, Parágrafo único, e artigos de 44 a 55, todos do Regimen-
to Interno do Conselho Deliberativo, em Sessão Pública híbrida, com transmissão pelos canais de mídias
sociais da AFPESP, por motivos de biossegurança, em virtude da Pandemia da Covid-19 e diante de deter-
minações da autoridade sanitária, que expediu a Nota Técnica Conjunta nº 01 COVISA/CAB/2021, da Se-
cretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo, recomendando fosse evitada a concentra-
ção de pessoas e/ou aglomerações, mantendo a exigência de uso da máscara e expressamente ressaltando
“a permanência da situação de emergência em saúde pública no Município, a disseminação da vari-
ante Delta e a necessidade de manutenção de medidas não farmacológicas, com o objetivo de miti-
gar a propagação da COVID-19”, o que tornou imperiosa, por motivos de força maior, a proteção integral
dos Conselheiros(as), principalmente daqueles idosos(as) ou com deficiência, temporária ou permanente,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de
sua saúde, diante da pandemia da Covid-19, por serem grupo de risco e com saúde vulnerável, sob o co-
mando dos artigo 230 e artigo 5., parágrafo 3º, da Constituição Federal; artigo 2º, da Lei 10.741/2003; artigo
3º, IX, e artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei nº 13.146/2015; Decreto Legislativo nº 186 de 2008, e Convenção
sobre os Direitos da P.C.D., de Nova Iorque de 30.03.2007, preâmbulo (principalmente alínea “w”), artigo 3º,
artigo 4º (especialmente 1.g), artigo 5º, nº 3, artigo 9º, 1.b, artigo 11 (situações de risco e emergências humani-
tárias - pandemia covid-19) e artigo 29 (direito de votar, e de participar em organizações como a AFPESP); e,
por fim, de acordo com os resultados dos trabalhos eleitorais coordenados pela Comissão Eleitoral, especial-
mente designada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, nos termos do artigo 47, do Regimento Especial
das Eleições, e composta pela Conselheira Camila Rafael Gozzo Bruschi (Presidente), pelo Conselheiro
Fernando José Zanetto Tamburo (Escrutinador) e pela Conselheira Zilda Maria Mendes Falqueto
(Escrutinadora), durante a Sessão Pública híbrida, realizada em 25 de novembro de 2021, a partir das 15h30,
com votação secreta, no Plenário Presencial e no Plenário Virtual do Conselho Deliberativo, foram eleitos
para o trienio 2022/2025 (12/01/2022 a 12/01/2025): Diretoria Executiva - Presidente - Artur Marques da
Silva Filho; 1º Vice-Presidente - Antonio Luiz Pires Neto; 2º Vice-Presidente - Rosy Maria de Oliveira; Dire-
tor Econômico-Financeiro - Lizabete Machado Ballesteros; 1º Tesoureiro - Adherbal Silva Pompeo; 2º Te-
soureiro - Rosely Duarte Corrêa. Conselho Fiscal - Titulares - Glória Della Mônica Trevisan; Luiz Sérgio
Schiachero; Dalmar Cassapula; Antonio de Jesus da Silva e William Marinho de Faria. Suplentes - 1º)
Rosemeire Gomes de Paiva Lara Garcia; 2º) José Antonio de Lima; e 3º) Fábio Corrêa Xavier. São Paulo,
26 de novembro de 2021. a) Paulo César Corrêa Borges - Presidente do Conselho Deliberativo.

Mab Log - Soluções em Transportes Ltda
CNPJ: 26.686.663/0001-03 - NIRE: 3523020933-4

Ata de Reunião de Sócios Redução de Capital Social
Aos 01/06/2021, às 16:45 hs, na sede da sociedade, na cidade e comarca de Itaquaque-
cetuba/SP, à Estrada do Cuiabá, nº 23, bairro: Jardim Caiuby - CEP: 08588-460; Presen-
ça: representando a totalidade do capital social; compareceram e declararam cientes do
local, data, hora e ordem do dia, dispensando as formalidades da convocação; Composi-
ção da Mesa: JRC - Consultoria, Assessoria e Participações Eireli, empresa privada,
com sede a Avenida Guilherme Cotching, nº 726 - S/L - Vila Maria - São Paulo/SP - CEP:
02113-010, representada por seu titular José Roberto Martinez do Canto, nacionalidade
brasileira, casado, nascido em 29/11/1974, industrial, RG nº 22.433.136-X SSP/SP, CPF
nº 267.255.458-74, com residência e domicilio na Rua Dr Guilherme Cristofel, nº 2353 -
Apartamento 81 - Santana - São Paulo/SP - CEP: 02406-010 e MMC - Consultoria,
Assessoria e Participações Eireli, empresa privada, com sede a Avenida Guilherme
Cotching, nº 726 - 1º Andar - Vila Maria - São Paulo/SP - CEP: 02113-010, representada
por seu titular Mario Martinez do Canto, nacionalidade brasileira, casado, nascido em
16/12/1971, empresário, RG nº 19.317.391-X SSP/SP, CPF 131.986.698-04, residente e
domiciliado na Rua Dr. Guilherme Cristofel, nº 2340 - Apartamento 111 - Santana - São
Paulo/SP - CEP: 02406-010; Ordem do Dia: os sócios deliberaram sobre a redução do
valor do capital social de R$ 2.000.000,00 para R$ 600.000,00; posto a ordem do dia
após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas ou quais-
quer restrições, redução essa conforme disciplina o artigo 1.082, inciso II do Código Civil,
cuja é feito se o capital for excessivo em relação ao objeto da empresa. Encerramento e
Aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação,
lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios da empre-
sa, para apresentação e arquivamento na JUCESP. JRC - Consultoria, Assessoria e
Participações Eireli - Presidente - Sócio/Administrador, MMC - Consultoria, Assessoria
e Participações Eireli - Secretário - Sócio/Administrador, José Roberto Martinez do
Canto - Titular Representante, Mario Martinez do Canto - Titular Representante.

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30/09/2021
Data: 30/09/2021; Horário: 14:30 horas; Local: Sede social da Cinpal Cia. Industrial de Peças para
Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.656.192/0001-88 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
o NIRE sob o nº 35.300.039.092, em sessão de 04/03/1991; Publicações: Convocação - Dispensada em
razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76;
Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana, secretariada por mim Giancarlo
Arduini; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do dia e deliberações:
a) Alteração da composição do Conselho de Administração da Sociedade: Em substituição ao
Conselheiro eleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/09/2020 Sr. Giancarlo Arduini,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG. 33830.765-5-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 308.224.798-93  foi eleito o Sr. Herbert Steinberg, brasileiro, divorciado, portador da
cédula de identidade RG nº 5.188.261-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 791.851.778-49, residente e domicilia-
do na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 275, 9º andar, Itaim Bibi, CEP
04532-010; b) Declaração de desimpedimento: A declaração de desimpedimento do Conselheiro eleito
nesta oportunidade foi feita em separado e se encontra arquivada na sede da sociedade. c) Encerramento:
Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura
da presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os
acionistas da sociedade ou seus procuradores, pelo Presidente da mesa e por mim secretário. Taboão da
Serra, 30 de setembro de 2021. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Giancarlo Arduini
- Secretario da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Gilberto Cipullo, Hargrove
Investments LLC - p.p. Giancarlo Arduini, Alessandro Arduini, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini –
p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Vitor Luiz Taddeo Mammana, Zeaf Partici-
pações e Empreendimentos Ltda. - p. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Sócio Administrador. Declara-
mos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 30 de setembro de
2021. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Giancarlo Arduini - Secretário da mesa.
JUCESP nº 550.259/21-1 em 19/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O regime tributário do 
Lucro Real requer que 
a escrituração contábil 
da empresa seja feita 
com observância do 
regime de competência, 
de acordo com as 
normais contábeis 
aplicáveis no Brasil

Tendo em vista que as 
aplicações financei-
ras são instrumentos 

financeiros que, em sua 
maioria, possuem valor de 
mercado facilmente verifi-
cável, as normas contábeis 
brasileiras indicam que tais 
instrumentos devem ser 
mensurados pelo seu valor 
justo. Tecidos tais esclare-
cimentos, paira a dúvida: os 
ganhos ou perdas reconhe-
cidos na mensuração das 
aplicações financeiras pelo 
seu valor justo devem ser 
tratados, a titulo tributário, 
de qual forma ?

De acordo com o item 
2 da Resolução CFC n° 
1.428/2013, valor justo é 
uma mensuração basea-
da no valor de mercado. 
O principal objetivo da 
mensuração do valor jus-
to é estimar o preço pelo 
qual uma transação seria 
realizada entre partes 
independentes em condi-
ções normais de mercado. 
Em sua maioria, o próprio 
banco ou corretora divul-
gam o valor de mercado 
das aplicações financeiras 
periodicamente, facilitan-
do a verificação do valor 
de mercado a ser utilizado 
na determinação do valor 
justo de tais investimentos.

Assim, a empresa que 
detém tais aplicações fi-
nanceiras deve reconhecer 
as rentabilidades positivas 
ou negativas com base na 
avaliação do valor justo de 
cada investimento, de for-
ma a refletir no seu Balanço 
Patrimonial a posição dos 
investimentos da forma 
mais apropriada possível. 
Porém, que ao reconhecer 
ganhos ou perdas no resul-
tado do exercício, imperio-
so que a empresa avalie os 
reflexos tributários para 
fins de IRPJ, CSLL, PIS e 
COFINS.

A Lei n° 12.973/2014 con-
diciona o diferimento da 
tributação do ganho e a de-
dutibilidade fiscal da perda 
ao controle em subcontas 
patrimoniais e o artigo 89 
da Instrução Normativa 
RFB n° 1.700/2017 orienta 

que o controle em subcon-
tas deverá ser realizado 
em contas analíticas com 
lançamentos contábeis em 
último nível.

Logo, se a empresa NÃO 
realizar o controle dos 
ganhos e perdas em sub-
contas patrimoniais, o 
tratamento tributário será 
o seguinte:
	 •	IRPJ/CSLL – Os ga-

nhos reconhecidos 
mensalmente pelo re-
gime de competência 
serão tributados, en-
quanto as perdas reco-
nhecidas mensalmente 
serão indedutíveis;

	 •	PIS/COFINS	 –	 Os	 ga-
nhos reconhecidos 
mensalmente pelo re-
gime de competência 
serão tributados, en-
quanto as perdas reco-
nhecidas mensalmente 
não darão direito a 
crédito.

  Por outro lado, se 
a empresa realizar o 
controle dos ganhos e 
perdas em subcontas 
patrimoniais, o trata-
mento tributário será 
o seguinte:

	 •	IRPJ/CSLL – Os ga-
nhos ou perdas reco-
nhecidos mensalmente 
pelo regime de com-
petência não serão 
considerados para fins 
tributários, sendo que 
a tributação ocorrerá 
sobre o ganho líquido 
apenas no momento do 
resgate ou liquidação 
da aplicação financeira;

	 •	PIS/COFINS	 –	 Os	 ga-
nhos reconhecidos 
mensalmente pelo re-
gime de competência 
não serão tributados, 
sendo que a tributação 
ocorrerá sobre o ganho 
líquido apenas no mo-
mento do resgate ou 
liquidação aplicação 
financeira.

Assim, considerando 
que a legislação tributária 
condiciona o diferimento 
da tributação do ganho 
em aplicações financeiras 
ao controle dos ajustes a 
valor justo em subcontas 
patrimoniais, recomenda-
se que as empresas optan-
tes pelo Lucro Real adotem 
tal controle em subcontas 
para evitar ineficiências 
tributárias.

Eduardo Moisés

Lucro Real: tributação 
dos Rendimentos de 

Aplicações Financeiras

Omicron You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 11.612.885/0001-04 - NIRE 35.224.054.413

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 19h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, conjunto 41, sala 8, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em 
R$ 131.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 24.100,00. En-
cerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos 
e Participações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Concord Incorporações Imobi-
liárias Ltda., João Carlos Moralez; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Eduar-
do Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Phi You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 11.612.890/0001-09 - NIRE 35.224.054.421

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 18h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, conjunto 41, sala 9, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia e De-
liberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 39.000,00, sendo que o capital social final após 
a redução será de R$ 1.086,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP Real 
Estate Empreendimentos e Participações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior;  Tibério Cons-
truções e Incorporações S.A., Carlos Eduardo de Araújo Tibério;  Concord Incorporações Imobiliárias 
Ltda., João Carlos Moralez; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Zeta You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 11.612.899/0001-10 - NIRE: 3522405440-5

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 16hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, conjunto 41, sala 7, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia e 
Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente 
às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 60.000,00, sendo que o capital social final 
após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP 
Real Estate Empreendimentos e Participações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério 
Construções e Incorporações S.A., Carlos Eduardo de Araújo Tibério; Concord Incorporações Imobiliá-
rias Ltda., João Carlos Moralez Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Blue You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 17.381.761/0001-33 - NIRE: 35.227.142.089

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 18h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, conjunto 41, sala 29, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em 
R$ 9.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramen-
to: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP II Real Estate Empreendimentos e Participa-
ções Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., 
Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rainho Teixeira, Thiago Belli-
ni Motta Leomil; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Brent You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 13.610.785/0001-66 - NIRE: 35.225.374.926

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 11/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 11/11/2021, às 11:30hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, conjunto 41, sala 16, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 
41.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 11/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Participações 
S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos 
Eduardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Delta You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 11.612.887/0001-95 - NIRE: 35.224.054.154

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 18h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 3, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensa-
da. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andra-
de Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 
9.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Participações 
S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos 
Eduardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Diamond YP Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ Nº 18.615.800/0001-82 - NIRE 35.227.725.386

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 20hrs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4º andar, sala 43, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia e De-
liberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 5.401.000,00, sendo que o capital social final 
após a redução será de R$ 582.233,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. 
YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke; Niss In-
corporações e Participações Ltda., Nissim Asslan Kalili, Tibério Construções e Incorporações S.A. Car-
los Eduardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

East You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 15.376.921/0001-20 - NIRE: 35.226.453.650

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 16/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 16/11/2021, às 15:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, conjunto 41, sala 24, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Or-
dem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem redu-
zir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 3.311.000,00, 
sendo que o capital social final após a redução será de R$ 27.051,00. Encerramento: Nada 
mais, lavrou-se a ata. SP, 16/11/2021. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., 
Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Edu-
ardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Gamma You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 11.612.895/0001-31 - NIRE 35.224.054.146

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 18h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, conjunto 41, sala 4, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia e 
Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente 
às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 9.000,00, sendo que o capital social final 
após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP 
Real Estate Empreendimentos e Participações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Concord 
Incorporações Imobiliárias Ltda., João Carlos Moralez; Tibério Construções e Incorporações S.A., Car-
los Eduardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Home You Empreendimento Imobiliário Ltda.
NIRE 35.226.453.625 - CNPJ/MF n.º 15.376.352/0001-13
Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021.

Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 11hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 25, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispen-
sadas. Presença:Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario Sr. Bruno de 
Andrade Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quo-
tistas resolvem, reduzir o capital social da empresa em R$ 3.893.000,00 sendo que o capital so-
cial final será de R$ 2.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio. Encer-
ramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações 
S.A., Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; Tibério Construções e Incorporações S.A., 
Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rainho Teixeira, Thiago Belli-
ni Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Onyx Flex Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.579.879/0001-33 - NIRE: 35.227.721.135

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 09hrs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, conjunto 41, sala 40, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Or-
dem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, sendo que o capital social atual de R$ 11.926.571,00, 
será reduzido em R$ 11.925.000,00, e o capital social final após a redução será de R$ 1.571,00. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP II Real Estate Empreendimentos 
e Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorpora-
ções S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rainho Teixeira, Thia-
go Bellini Motta Leomil; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Open You Empreendimento Imobiliário Ltda.
NIRE 35.226.453.641 - CNPJ/MF n.º 15.376.907/0001-27
Ata da Reunião de Sócios Realizada em 16/11/2021.

Data, Hora e Local: Aos 16/11/2021, às 14hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, conjunto 41, sala 27, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensadas. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Or-
dem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 283.000,00, sen-
do que o capital social final após a redução será de R$ 157.000,00. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. SP, 16/11/2021. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., 
Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Edu-
ardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Orange YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.268/0001-10 - NIRE 35.227.632.337

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 15:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presen-
ça:Totalidade. Mesa:Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem re-
duzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 876.000,00, 
sendo que o capital social final após a redução será de R$ 318.256,00. Encerramento: Nada 
mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Mus-
zkat, Bruno de Andrade Vasques; YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., 
Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Edu-
ardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Park You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 13.611.202/0001-11 - NIRE: 35.225.374.845

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 18h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, conjunto 41, sala 18, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presen-
ça: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem re-
duzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 37.000,00, 
sendo que o capital social final após a redução será de R$ 10.000,00. Encerramento: Nada 
mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Participações S.A., 
Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Edu-
ardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Purple YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.632.192/0001-14 - NIRE: 35.227.726.625

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 11/11/2021
Data, Hora e Local: Aos 11/11/2021, às 11:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, sala 35, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presen-
ça: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem 
reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 9.000,00, 
sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramento: Nada 
mais, lavrou-se a ata. SP, 11/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Participações S.A., 
Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Edu-
ardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Sapphire YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n.º 20.475.719/0001-96 - NIRE: 35.228.511.690

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 15:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4º andar, sala 48, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia e De-
liberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 3.131.000,00, sendo que o capital social final 
após a redução será de R$ 770.010,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP 
III Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Con-
cord Incorporações Imobiliárias Ltda., João Carlos Moralez; Tibério Construções e Incorporações S.A., 
Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Silver YP Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF n.º 20.475.706/0001-17 - NIRE: 35.228.511.738

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 16h, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, conjunto 41, sala 45, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 
11.925.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.571,00. Encerra-
mento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações S.A., 
Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; YP II Real Estate Empreendimentos e Participações 
Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos 
Eduardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Style YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.394.244/0001-61 - NIRE: 35.227.632.345

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/11/2021. 
Data, hora e local: Aos 11/11/2021, às 16h00min, na sede social, na Avenida Presidente Jusce-
lino Kubitschek, 360, 4º andar, sala 34, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensadas. 
Presença:Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, re-
solvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 
6.246.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 3.162.181,00. Encer-
ramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 11/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Par-
ticipações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações 
S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rainho Teixeira, Thia-
go Bellini Motta Leomil; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Violet YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 18.394.274/0001-78 - NIRE: 35.227.632.329

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data e local: Aos 12/11/2021, às 10hs, na sede, situada na Avenida Presidente Jusce-
lino Kubitschek, 360, conjunto 41, sala 36, Vila Nova Conceição/SP. Quorum: unani-
midade dos sócios. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e 
Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do dia e Deliberações Aprovadas: por unani-
midade, os sócios quotistas, resolvem reduzir o capital social da empresa em R$ 2.063.000,00, de 
forma proporcional às quotas de cada sócio, sendo que o capital social final, após redução, será 
de R$ 297.000,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. You Inc Incorpo-
radora e Participações S.A., Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; Tibério Construções 
e Incorporações S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; Niss Incorporações e Participações Ltda., 
Nissim Asslan Kalili; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Yellow YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.575/0001-00 - NIRE 35.227.632.353

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 11h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, conjunto 41, sala 38, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 
2.559.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 911,00. Encerramen-
to: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Partici-
pações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações 
S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rainho Teixeira, Thiago 
Bellini Motta Leomil; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

You 2 Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF nº 12.488.637/0001-58 - NIRE: 35.224.597.051

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data e local: Aos 12/11/2021, às 13hs, na sede, situada na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 360, 4ª andar, conjunto 41, sala 12, Vila Nova Conceição/SP. Quórum: unani-
midade dos sócios. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Se-
cretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do dia e Deliberações Aprovadas: por una-
nimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir, proporcionalmente às quotas de cada sócio, o 
capital social da empresa em R$ 130.000,00, sendo que o capital social final, após redução, será 
de R$ 1.000,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. You Inc Incorpora-
dora e Participações S.A., Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; Tibério Construções e 
Incorporações S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; Concord Incorporações Imobiliárias Ltda., 
João Carlos Moralez; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

You 3 Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 12.488.153/0001-09 - NIRE: 35.224.597.069

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 10h, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, conjunto 41, sala 13, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presen-
ça: Totalidade. Mesa:Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem re-
duzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 298.000,00, 
sendo que o capital social final após a redução será de R$ 10.000,00. Encerramento: Nada 
mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Participações S.A., 
Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Edu-
ardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

You 5 Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 12.488.154/0001-53 - NIRE: 35.224.597.077

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 19h, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, conjunto 41, sala 15, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 
60.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 7.000,00. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Participações 
S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos 
Eduardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Frigorífico Bordon S.A.
CNPJ 60.580.875/0001-31 – NIRE 35 3 0002102 9

Edital de Convocação
Ficam convidados os Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 
20/12/2021, às 8hs, na sede social localizada na Rua Cristóvão de Gouveia, 320, em São Paulo, SP, 
para tratarem da seguinte Ordem do Dia: a) Eleição da Diretoria para o Triênio 2021/2024; b) Outros as-
suntos de interesse social. São Paulo, 26/11/2021. Leontina Gioconda Bordon - Diretora Presidente.

Swift Armour S.A. Indústria e Comércio
CNPJ 60.713.823/0001-96 - NIRE 35 3 0004768 1

Edital de Convocação
Ficam convidados os Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 
13/12/2021, às 8hs, na sede social localizada na Rua Cristóvão de Gouveia, 320, em São Paulo, SP, 
para tratarem da seguinte Ordem do Dia: a) Eleição da Diretoria para o Triênio 2021/2024; b) Outros as-
suntos de interesse social. São Paulo, 26/11/2021. Leontina Gioconda Bordon - Diretora Presidente.
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 01 de dezembro de 20216

dotshock_CANVA

marchas é intensa, vinha a uma certa velocidade e 
entrei numa subida. 

Demorei para aliviar a carga e, quando consegui, a 
corrente sofreu muita pressão. Resultado? A corrente 
arrebentou. Parei para consertar, perdi um tempão 
e fiquei no prejuízo. A aquisição de uma startup é a 
ladeira que se aproxima. A pequena empresa inovado-
ra pode trazer uma abordagem diferente e se chocar 
com a realidade e a cultura corporativa imposta. 

Para o grupo, é vital dimensionar quanto do seu 
modelo de negócio será influenciado e o tamanho 
da carga que as áreas responsáveis pela integração 
vão sofrer, para a corrente não arrebentar. Fazer um 
bom trabalho de due diligence além do financeiro é 
fundamental para descobrir o que está por vir. O tema 
tecnologia muitas vezes é ignorado neste momento, 
mas pode ser chave fundamental do sucesso depois 
da aquisição. 

Ricardo Stucchi (*)

A Microsoft tem hoje valor de mercado de US$ 
2,2 trilhões, enquanto a IBM vale US$ 123 
bilhões. Isso foi em 1981. Hoje, os executivos 

sabem que não podem subestimar startups. Elas são 
capazes de iniciar uma revolução. Mas também podem 
complementar o negócio, apontar novos rumos de um 
segmento de mercado ou levar a uma significativa 
transformação interna, se adquiridas ou mantidas 
próximas.

Quando o Google pagou US$ 1,6 bilhão em 2006 
pelo YouTube, poucos imaginavam que dez anos 
depois a plataforma de vídeo seria tão importante 
(nos 12 meses anteriores, o Google já havia adquiri-
do diversas startups, inclusive uma que desenvolvia 
o sistema Android, pela irrisória quantia de US$ 50 
milhões). Em 2012, o Facebook comprou o Instagram 
por US$ 1 bilhão, hoje fundamental na expansão das 
receitas do grupo. 

A lição da década de 1980 foi aprendida pelas 
corporações dos anos 2000. No mercado brasileiro 
também grandes empresas estão de olho no poten-
cial das startups. Vimos a varejista Magazine Luiza 
ir às compras nos últimos meses e o grupo Ânima, 
de educação, arrematar a Gama Academy, para citar 
dois exemplos.

Integrar ou não as startups ao grupo? - Não 
faltam rótulos para startups que podem redefinir 
mercados: healthtechs, edtechs, fintechs, martechs. 
Se há um ramo tradicional, pode apostar, há alguém 
pensando em como lucrar de forma inédita ali. Mas 
isso não é simples. Sou ciclista. Uma vez, fazendo 
uma trilha de mountain bike, em que a troca de 
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antecipar um negócio rentável e multiplicador. Mas 
esse não deve ser o único objetivo. As compradoras 
sabem que estão adquirindo empresas com dinâmica 
interna e DNA diferentes. Terão de lidar com isso. 
Já não compram somente pensando em integrar ou 
liquidar, mas para ter a startup como um exemplo, 
um guia numa trilha sinuosa.

Além disso, é natural comprar uma, duas, três, uma 
dezena de startups a fim de integrar ao grupo um 
ecossistema inovador. Não é preciso ter como objetivo 
consolidar todas essas aquisições. Elas podem conti-
nuar com seu trabalho e, assim, complementar o do 
grupo. Já testemunhei, também, casos de aquisições 
defensivas, em que um grupo compra uma startup 
porque o concorrente fez movimento semelhante. 

A estratégia deixa a holding pronta para um próximo 
passo, sem correr o risco de perder a marcha. Outro 
ponto fundamental na compra da startup vem do in-
tangível: marca, tecnologia, potencial revolucionário, 
recursos humanos. É bem diferente do M&A clássi-
co, que resulta em redução de custos, incorporação 
da carteira, entrada em um ramo complementar ou 
integração vertical.

Há ainda alternativas à compra. Tem empresa espe-
cializada em montar startups para grandes grupos a 
fim de testar teses e mercados, sem o peso do DNA 
da holding.  Outra possibilidade é montar um hub de 
inovação e trazer para perto várias startups, ofere-
cendo infraestrutura e mentoria após um processo 
seletivo que demonstre a viabilidade e o potencial 
transformador das participantes.

Papel da TI - A compra não é foco exclusivo do 
CEO. CTO ou CIO devem participar da estruturação 
do negócio e precisam ter o olhar expansionista, a fim 
de mitigar resistências dos colaboradores da área de 
tecnologia dentro do grupo. As investidas tendem a 
quebrar paradigmas de TI. Tendem a desafiar processos 
arraigados – lembra da corrente tensionada da bike? 

Algumas vêm com arquitetura de tecnologia mui-
to diferente, que no primeiro momento parece não 
funcionar, mas na prática têm resultado positivo. 
É o caso do nível de terceirização, uso de serviços 
externos ou da proximidade que o time tem com o 
negócio. Em resumo, trabalhar com grandes times 
ou big companies continuará existindo, mas devemos 
trabalhar cada vez mais com ecossistemas. 

O paradigma de que a TI tem controle de 100% 
do que está sob seu guarda-chuva mudou. Mas o 
importante é não ter pressa. A integração deve ser 
planejada, se é que precisa acontecer. O grande 
grupo não precisa pensar ou agir como uma startup, 
tampouco se tornar uma. Mas sim se adaptar com 
base nos exemplos dessas pequenas.

(*) - É Sócio-consultor na Lozinsky Consultoria  
(www.lozinskyconsultoria.com.br).
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Há muitos anos, grandes corporações não tinham ideia de como olhar para startups. Foi assim que a IBM deixou passar, na década 
de 1980, a compra do sistema operacional DOS para seus computadores. A Microsoft, sabendo da negociação  

entre a “big blue” e o desenvolvedor, se antecipou e adquiriu o código. A partir de então,  
seria fornecedora do sistema, sem exclusividade. O resto é história. 

TodA grAnde 
eMPresA quer A 
suA Tech – MAs 
será que sAbeM 

MesMo o que 
desejAM?    Leia na página 6

não PodeMos subesTIMAr sTArTuPs
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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 - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

LUCAS SANTOS DE MELO, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.290V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e dois (19/08/1992), residen-
te e domiciliado Rua Brigadeiro Brito Delamare, 162, casa 11, Vila Santa Teresa, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Felix de Melo e de Claudia Cristina dos San-
tos. BEATRIZ ALVAREZ DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão analista 
jurídica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/222.FLS.032 LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (05/02/1994), re-
sidente e domiciliada Rua Marim, 200, bloco 01, apartamento 11-B, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Evandro Cassiano dos Santos e de Fernanda Alvarez de Oliveira.

JOÃO PAULO BERNARDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/110.FLS.161 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e dois (03/09/1992), residente e 
domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 1281, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Juvencio de Oliveira e de Cleusa Bernardes de Oliveira. DANIELLE MARQUES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão analista de marketing, nascida em Mogi das 
Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/008.FLS.218-BIRITIBA MIRIM/SP), Mogi das Cruzes, 
SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (01/02/1992), resi-
dente e domiciliada Rua França Velho, 186, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Roberto dos Santos Junior e de Patricia Aparecida Marques.

ISMAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido em Juçarí, Estado da Bahia, Juçarí, BA no dia oito de novembro de mil 
novecentos e quarenta e oito (08/11/1948), residente e domiciliado Estrada Itaquera-
Guaianazes, 815, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel 
Pereira do Nascimento e de Gildete Oliveira do Nascimento. MARIA LUZIA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Gonçalo do Amarante, Estado 
do Ceará (CN:LV.A/025.FLS.168-1º OFÍCIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE), 
São Gonçalo do Amarante, CE no dia treze de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e três (13/12/1963), residente e domiciliada Estrada Itaquera Guaianazes, 815, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Correia de Souza e de 
Lucila Severino de Souza.

PAULO CÉSAR DO CARMO, estado civil divorciado, profissão técnico de eletrônica, 
nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia três 
de novembro de mil novecentos e sessenta (03/11/1960), residente e domiciliado Rua 
Marcos Parente, 33, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José do Carmo 
e de Rute Ione do Carmo. MARILENE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CC:LV.B/059.FLS.020 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e sessenta e dois 
(17/08/1962), residente e domiciliada Rua Marcos Parente, 33, Vila Santana, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Valdomira Maria da Silva.

THALES FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão ad-
vogado, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/083.FLS.212 CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa (06/08/1990), residente 
e domiciliado Rua Colonial das Missoes, 570, apartamento 52, Itaquera, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Fernando Borges Nogueira e de Ana Paula dos Santos 
Nogueira. KATHLEEN BUTZKE, estado civil solteira, profissão advogada, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/156.FLS.026-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete 
de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (07/01/1992), residente e domiciliada Rua 
Coração de Maçã, 55, apartamento 33-C, Conjunto Habitacional Castro Alves, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Augusto Butzke e de Soraia Domingues.

JEFFERSON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de armazém, 
nascido em Presidente Prudente, neste Estado (CN:LV.A/152.FLS.079V-PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP), Presidente Prudente, SP no dia dez de novembro de mil novecentos 
e noventa e dois (10/11/1992), residente e domiciliado Rua Bento dos Reis, 80, aparta-
mento 33-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Erso Gomes da Silva e de Javaneide Lima Santos da Silva. DANIELI SOUZA GOMES, 
estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida no Subdistrito Aclima-
ção, nesta Capital (CN:LV.A/044.FLS.049V-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de junho de mil novecentos e oitenta e oito (05/06/1988), residente e domiciliada 
Rua Bento dos Reis, 80, apartamento 33-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Luis Gomes e de Vera Maria de Souza Gomes.

DANILO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/187.FLS.133-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e oito (01/10/1998), resi-
dente e domiciliado Rua Reverendo Alcides Franco, 126, casa B, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Raimundo de Oliveira e de Leiliane Alves 
da Costa. KAUANE MONTEIRO BELARMINO, estado civil solteira, profissão gerente, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/368.FLS.059V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de fevereiro de dois mil (18/02/2000), residente e domiciliada Rua 
Reverendo Alcides Franco, 126, casa B, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Delmarcos Pinto Belarmino e de Welda Monteiro da Silva.

ERICK JOHNNY DE JESUS DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/183.FLS.024-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de março de mil novecentos e noventa e três (04/03/1993), residente e domici-
liado Rua Xavier Palmerim, 151, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Batista dos Anjos e de Luzinete Constantina de Jesus. JOICE 
RIBEIRO ALVARES BOTELHO, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/263.FLS.155 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de julho de mil novecentos e noventa e cinco (27/07/1995), residente e domiciliada Rua 
Xavier Palmerim, 151, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Agnaldo Alvares Botelho e de Terezinha Ribeiro da Silva.

ROBERTO DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido em 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Vitória da Conquista, BA no dia doze de junho de 
mil novecentos e oitenta e dois (12/06/1982), residente e domiciliado Rua Toledo Cas-
telanos, Viela 04, 231, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio dos Santos e de Maria do Carmo Moreira da Silva. JANAIL-
DA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão cuidadora, nascida em Belo Jardim, 
Estado de Pernambuco, Belo Jardim, PE no dia vinte e três de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (23/05/1992), residente e domiciliada Rua Toledo Castelanos, Viela 04, 
231, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Joaquim Laurentino da Silva e de Maria do Carmo da Silva.

ANTONIO TEIXEIRA DE AZEVEDO NETO, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze de 
maio de mil novecentos e sessenta e seis (13/05/1966), residente e domiciliado Aveni-
da Professor João Batista Conti, 1072, bloco B, apartamento 22, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Teixeira de Azevedo Filho 
e de Benedita Elisa de Azevedo. SHEILA DE ARAUJO CASSIANO, estado civil soltei-
ra, profissão gerente de vendas, nascida neste Distrito (CN:LV.A/016.FLS.291-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta e sete 
(10/11/1977), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1072, bloco 
B, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Cícero Angelo Cassiano e de Maria de Lourdes de Araujo Cassiano.

LEANDRO PEREIRA DE PAULA, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/322.FLS.230-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
setembro de mil novecentos e noventa e oito (20/09/1998), residente e domiciliado Rua 
Imburana, 148, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciene Pereira 
de Paula. ANY KAROLINI ANTONINI DOBELLI, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco (24/06/1995), residente e domiciliada Rua Chubei Taka-
gashi, 793, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro Marcio de Cordova 
Dobelli e de Elani Cristina Antonini Dobelli.

ANSELMO RÊGO LIONE, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em Itama-
raju, Estado da Bahia, Itamaraju, BA no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e 
oitenta (28/05/1980), residente e domiciliado Rua Maria Edvan de Oliveira Inácio, 32, 
Vila Sol Nascente, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, filho de Isaias Ribeiro Lione e de 
Jemima Maria Rêgo Lione. SILVANA ANTUNES FARIAS, estado civil divorciada, pro-
fissão técnica de enfermagem, nascida em Porteirinha, Estado de Minas Gerais, Portei-
rinha, MG no dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta e oito (01/06/1978), resi-
dente e domiciliada Rua Lincoln Junqueira, 1077, Jardim São Pedro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Santo Garcia de Farias e de Senhorinha Antunes Quaresma. "Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Suzano, neste Estado”

GUSTAVO SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão policial militar, nascido no 
Subdistrito Santa Cecília, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.595-SANTA CECÍLIA/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e três 
(14/11/1993), residente e domiciliado Avenida Antônio Ricardo da Silva, 300, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Alves da Silva e 
de Silveli de Souza da Silva. RAFAELLA NASCIMENTO AMORIM, estado civil solteira, 
profissão analista contábil, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/052.
FLS.149-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e oito (12/10/1988), residente e domiciliada Rua Roiz de Montoia, 23, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Victor de Amorim e de Ivone 
do Nascimento Amorim.

DANIEL RODRIGUES CARDOSO, estado civil solteiro, profissão agente de regulação, 
nascido no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.279-PARI/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta (27/02/1980), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 1404, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Cardoso e de Jandira Rodrigues Cardoso. 
DANIELLA DOS SANTOS FRANCISCO, estado civil divorciada, profissão agente de 
relacionamento, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de junho 
de mil novecentos e oitenta e dois (11/06/1982), residente e domiciliada Rua Victório 
Santim, 3086, bloco C, apartamento 1404, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Batista de Souza Francisco e de Mara Celia dos Santos Francisco.

CÍCERO MIGUEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em Itaí-
ba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/015.FLS.026 ITAÍBA/PE), Itaíba, PE no dia nove 
de junho de mil novecentos e cinquenta e sete (09/06/1957), residente e domiciliado 
Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 640, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Miguel da Silva e de Maria Tereza da Silva. EUNICE 
LOPES TINEU, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/040.FLS.227-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de maio 
de mil novecentos e sessenta e três (14/05/1963), residente e domiciliada Rua Padre 
Frei Jorge Walter Nunes, 640, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Benedito Lopes Tineu e de Maria Amara Tineu.

MARCIO YOSHIO OKADA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/044.FLS.131V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e setenta e nove (15/12/1979), residente e domiciliado 
Rua Blecaute, 248, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Yocinore Okada e de Maria Camargos de Sousa. ANA FLÁVIA PEREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em União, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/113.FLS.001-UNIÃO/PI), União, PI no dia três de maio de mil novecentos 
e noventa e seis (03/05/1996), residente e domiciliada Rua Blecaute, 248, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Maria Pereira 
da Silva.

GUILHERME PIRES ARRUDA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Itapecerica da Serra, neste Estado (CN:LV.A/029.FLS.113 EMBU-GUAÇU/SP), Itapece-
rica da Serra, SP no dia doze de fevereiro de dois mil e um (12/02/2001), residente e do-
miciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 377, apartamento 16, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Erivaldo Pereira Arruda e de Renata Pires da Silva. REBECCA UEMA DE MELO, 
estado civil solteira, profissão cuidadora de idoso, nascida neste Distrito (CN:LV.A/299.
FLS.192V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil nove-
centos e noventa e sete (27/12/1997), residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 
377, apartamento 16, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gelson Francisco de Melo 
e de Cleusa Uema de Melo.

ALESSANDRO MARTINES GARCIA, estado civil solteiro, profissão cartazista, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/258.FLS.246-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e setenta e quatro 
(03/07/1974), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 287, apartamento 12-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton 
Pereira Garcia e de Geny Martines Garcia. SANDRA ALMEIDA SEVERO, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/040.
FLS.139V-TABOÃO DA SERRA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e cinco (29/12/1975), residente e domiciliada Rua 
Alfredo Ricci, 287, apartamento 12-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Mendes Severo e de Maria das Graças 
Almeida Severo.

FABIANO DE SÁ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico de informática, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.187-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(26/09/1986), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 96, bloco B, apartamento 
34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Sousa dos Santos e de Odina Barbosa de Sá dos Santos. CAROLINA SANTOS GO-
MES, estado civil solteira, profissão operadora de atendimento, nascida no Subdistrito 
Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/082.FLS.255-VILA NOVA CACHOEIRI-
NHA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/04/1987), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 96, bloco B, apartamento 34, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto 
Conceição Gomes e de Norma Lucia Santos Gomes.

LUCAS DA SILVA BROTTO, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em Guaia-
nases, nesta Capital (CN:LV.A/125.FLS.119 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (12/12/1994), residente e 
domiciliado Rua Erva Preá, 71, Jardim Lajeado, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Claudio Alves Brotto e de Gilmara da Silva Brotto. NATALI NUNES DOS REIS, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida neste Distrito (CN:LV.A/223.FLS.231-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e 
quatro (03/10/1994), residente e domiciliada Rua João de Miranda, 8, A, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Nunes dos Reis e de Nadiva dos Santos 
Ferreira.

EDUARDO JOSE, estado civil solteiro, profissão controlador de acesso, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/156.FLS.442-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e nove (28/04/1989), residente 
e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 672, apartamento 11-B, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo da Silva Jose e 
de Maria Conceição Moreira Jose. TAIS SILVA DE CARVALHO, estado civil divorciada, 
profissão vigilante, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
treze de julho de mil novecentos e oitenta e sete (13/07/1987), residente e domiciliada 
Avenida Professor João Batista Conti, 672, apartamento 11-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Pereira de Carvalho e de 
Bernadette Silva.

AMARILDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão administrador, 
nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e setenta 
e dois (03/03/1972), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4615, torre 2, apar-
tamento 21, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Pereira dos Santos 
e de Quitéria Honório dos Santos. FABÍOLA FEBRAIO, estado civil solteira, profissão 
empresária, nascida em Bariri, neste Estado, Bariri, SP no dia vinte e cinco de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e seis (25/12/1976), residente e domiciliada Rua Dona 
Tecla, 311, torre 01, apartamento 22, Jardim Flor da Montanha, 1° Subdistrito de Gua-
rulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filha de Nelson Aparecido Febraio e de Elisabete 
Bersan Febraio. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado”

GIVALDO SANTOS LIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Águas Belas, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/078.FLS.248 ÁGUAS BELAS/
PE), Águas Belas, PE no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/11/1989), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa Jose Claudio, 26, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz dos Santos Lira e de Josefa Pe-
trocinia de Lira. JANE CLÉCIA BARBOSA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Iatí, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/090.FLS.141V-ÁGUAS BELAS/
PE), Iatí, PE no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e três (12/09/1993), 
residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa Jose Claudio, 26, Colônia, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de José Aparecido da Silva e de Verônica Sebastiana 
Barbosa da Silva.

MATHEUS PARENTE DA COSTA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/125.FLS.042-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (03/11/1994), 
residente e domiciliado Rua Rio Tefé, 162, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Darci Modesto da Costa e de Maria Cleide Brigido Parente. 
FERNANDA PORFIRIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora de educa-
ção infantil, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/346.FLS.039-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e 
noventa e três (15/06/1993), residente e domiciliada Rua Rio Tefé, 162, casa 02, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro Jose da Silva e de Vandilma 
Porfirio da Silva.

FERNANDO CATÃO FIALHO, estado civil solteiro, profissão tecnólogo em metalur-
gia, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.071-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(14/10/1994), residente e domiciliado Rua São Teodoro, 980, casa 03, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Lopes Fialho e de Rosiane Andrade Catão. 
MILENA NUNES DE SOUSA, estado civil solteira, profissão assistente de internação, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/186.FLS.007 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (02/01/1998), 
residente e domiciliada Rua São Teodoro, 980, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Graciela Nunes de Sousa.

LUCIANO ROBERTO DONÁ, estado civil solteiro, profissão impressor off set, nascido 
em Mirandópolis, neste Estado (CN:LV.A/039.FLS.153V MIRANDÓPOLIS/SP), Miran-
dópolis, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e setenta e oito (18/06/1978), 
residente e domiciliado Rua João Caminha Rodrigues, 13, casa A, Parque Savoy City, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Leonor Otilio Doná. KELLY FRANCISCA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão supervisora de operações, nascida em Águas 
Vermelhas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/002.FLS.087-ITAMARATI-ÁGUAS VER-
MELHAS/MG), Águas Vermelhas, MG no dia dezesseis de março de mil novecentos e 
noventa e quatro (16/03/1994), residente e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, 
1820, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pereira de Oliveira e de 
Alizena Francisca da Silva.

PEDRO ALEX SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão vigilante patrimo-
nial, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/021.FLS.105-5º DISTRITO 
DE RECIFE/PE), São Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e oiten-
ta e sete (20/11/1987), residente e domiciliado Viela do Avestruz, 16, C, Paraisópolis, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Waldir Bastos de Oliveira e de Rosinete Silva de 
Oliveira. LUCILENE ALVES CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão vigilante pa-
trimonial, nascida em Santo Estevão, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.138-SANTO 
ESTEVÃO/BA), Santo Estevão, BA no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (03/06/1984), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco D, 
apartamento 53, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco dos Santos 
Conceição e de Maria Alves Conceição.

JUAN ALEJANDRO DE SOUSA PERRET, estado civil solteiro, profissão ag. de ter-
minal urbano jr, nascido em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná (CN:LV.A/540.FLS.157-
FOZ DO IGUAÇU/PR), Foz do Iguaçu, PR no dia vinte e nove de agosto de dois mil 
(29/08/2000), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 96, apartamento 33-B, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juan Carlos 
Perret e de Doranez Freire de Sousa. FRANCISCA DYOVANNA BARROS DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão agente de terminal urbano jr, nascida em Juazeiro do Nor-
te, Estado do Juazeiro do Norte, CE no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa 
e nove (04/04/1999), residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 96, apartamento 33-
B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan de 
Souza e de Ana Paula Souza Barros.

PAULO RICARDO TELES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de pro-
dução, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/155.FLS.046-SAÚDE/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e três (07/11/1993), 
residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 198-B, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdomiro Teles da Silva e de Irene Acelina da Silva. MELISE 
FLAVIA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/107.FLS.279V-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e dois (10/11/1992), residente e do-
miciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 198-B, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Adwilson Gonçalves e de Celia Maria da Silva.

FABIANO DOS SANTOS SANTIAGO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido neste Distrito (CN:LV.A/253.FLS.195 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/07/1994), residente e domiciliado Rua Nelson, 80, casa 02, Jardim São Pedro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Santiago de Aguiar e de Maria de 
Fatima dos Santos. AMANDA ÉRICA DOS SANTOS ROCHA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/143.FLS.168-2º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia nove de maio de mil 
novecentos e noventa e oito (09/05/1998), residente e domiciliada Rua Nelson, 80, 
casa 02, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo 
Mendes Rocha e de Marcia Cristina dos Santos.

KAIQUE DOS SANTOS MARQUES, estado civil solteiro, profissão estagiário de elétri-
ca, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/402.FLS.298V CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (20/01/1999), 
residente e domiciliado Rua Alagoas, 37, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Aparecido Marques e de Roseli José dos Santos Marques. DAINARY MENDES 
NUNES, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/123.FLS.270V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
março de mil novecentos e noventa e oito (22/03/1998), residente e domiciliada Rua 
Carnaval, 248, Fazenda Aricanduva, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José Neto 
Nunes e de Joana D'Arc Gadelha Mendes.

ÉVERTON DE CARVALHO MOREIRA, estado civil solteiro, profissão transportador es-
colar, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/419.FLS.166V-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (05/05/1988), residente e domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 763, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Moreira e de Luciana de Carvalho Morei-
ra. ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/052.FLS.190-FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e quatro de abril de mil 
novecentos e noventa (24/04/1990), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio 
Allegreti, 757, bloco C-4, apartamento 43, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro 
Luiz dos Santos e de Gloria Barbosa dos Santos.

FRANCISCO ROBSON BARROS RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão ana-
lista de logística, nascido em Uruoca, Estado do Ceará, Uruoca, CE no dia trinta de maio 
de mil novecentos e oitenta e sete (30/05/1987), residente e domiciliado Rua Casimiro 
Nisskiniz, 305, casa B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Nonato Rodrigues e de Maria Eliete Barros Rodrigues. CIBELE GOULART RODRI-
GUES MATEUS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil no-
vecentos e noventa (08/01/1990), residente e domiciliada Rua Casimiro Nisskiniz, 305, 
casa B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Mateus e de Shirlei 
Goulart Rodrigues Mateus.

CLAUDIO BATISTA DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteiro, profissão relojoei-
ro, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.154-SAÚDE/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(19/12/1965), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4711, bloco D, apartamento 
06, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Santiago Batista do Espirito 
Santo e de Antonia Castorino do Espirito Santo. ALZÂNIA CRISTINA VELESO, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta (05/04/1970), residente e 
domiciliada Avenida Pires do Rio, 4711, bloco D, apartamento 06, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Sobral Veloso e de Eunice Silva Prates.

ETELVINO MATOS CUNHA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
em Caraguatuba, neste Estado, Caraguatuba, SP no dia vinte e seis de dezembro de 
mil novecentos e cinquenta e quatro (26/12/1954), residente e domiciliado Rua Ângelo 
Laporte, 11, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Xavier da Cunha e 
de Ondina Estevam de Matos. ELENITA MONTEIRO DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em Araripina, Estado de Pernambuco, Araripina, PE no 
dia vinte de abril de mil novecentos e sessenta e sete (20/04/1967), residente e domici-
liada Rua Ângelo Laporte, 11, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito 
de Oliveira Lopes e de Francisca Monteiro de Oliveira.

LAFAYETTE CARLOS DA SILVA CREPALDI, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/193.FLS.116-BELA VISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (26/10/1989), 
residente e domiciliado Rua Rafael Albarini, 234, apartamento 44-E, Jardim Redil, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Crepaldi Junior e de Maria Cristina da 
Silva Crepaldi. CHRISTIANE ROCHA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxi-
liar administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.232 VILA GUI-
LHERME/SP), São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (08/01/1991), residente e domiciliada Rua Rafael Albarini, 234, apartamento 44-E, 
Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Adriano Alves de Souza 
e de Girlene da Rocha.

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

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: ALEXANDRE TOMAZ, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy, 
estado civil divorciado, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (25/12/1977), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauricio Tomaz e de Carmen 
Lucia Tomaz. A pretendente: DANIELA MONTEIRO ALVES, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (17/03/1976), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vilson Monteiro Alves 
e de Maria Aparecida Guerra Alves.

O pretendente: LUCAS SARAIVA CARTAXO DIAS, de nacionalidade brasileira, profis-
são empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/05/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Teogenes 
Cartaxo Dias e de Maria Saraiva Cartaxo Dias. A pretendente: BIANCA MINELLI DE 
LIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida 
em São Bernardo do Campo - SP, no dia (02/02/1998), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Donivaldo João de Lira e de Ivanildes Minelli de Lira.

O pretendente: LUCAS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista 
de aplicativo, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia (31/07/1995), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reinaldo Carlo Maia e de 
Maria de Lourdes Santos Maia. A pretendente: LARISSA DOS SANTOS RAIMUNDO, 
de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em 
Caraguatatuba - SP, no dia (23/04/1996), residente e domiciliada em Caraguatatuba 
- SP, filha de Leandro Ortiz Raimundo e de Andréia Rodrigues dos Santos Raimundo.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE BORGES SANCHES, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão atleta, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (18/09/2000), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rogerio Sanches e de 
Alessandra Borges da Silva Sanches. A pretendente: GABRIELLA IGLESIAS ALVES, 
de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (21/12/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, 
filha de Renato Luciano Alves e de Adriana Mariano Iglesias.

O pretendente: WANDERLEI BONIFACIO DE SOUSA JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em Franco da 
Rocha - SP, no dia (13/01/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Wanderlei Bonifacio de Sousa e de Maria A Arecida Flavio Bonifacio. A 
pretendente: EVELYN NASCIMENTO DE PAIVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
pedagoga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/07/1986), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Milton Francisco de Paiva e de 
Cilene Aparecida do Nascimento Paiva.

O pretendente: BRUNO ALESSI LAZZARATO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/01/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São aulo - SP, filho de Roberto Antonio Lazzarato 
e de Dinalva Cristina Alessi Lazzarato. A pretendente: JULIA COELHO CAVALCANTE, 
de nacionalidade brasileira, profissão engenheira civil, estado civil solteira, nascida em 
São Luis - MA, no dia (27/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de José Thomaz Cavalcante Filho e de Rossana de Aguiar Carneiro Coelho.

O pretendente: DIEGO FELICE DESIDERIO NETO, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/02/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Desiderio e de Marli dos 
Santos Desiderio. A pretendente: MARIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA, de 
nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, nascida em Pariconha 
- AL, no dia (01/05/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de João Apóstolo Evangelista e de Maria do Carmo de Souza Evangelista.
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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
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: RÔMULO SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão pastor evan-
gélico, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (07/01/1987), residente e domiciliado 
em Macaé, RJ, filho de Lucimar Souza e de Maria Loide Santos Souza. A pretendente: 
JAQUELINE PAIVA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Suzano, SP, no dia (01/01/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gildasio Alves de Souza e de Aureni Paiva de Souza.

O pretendente: HÉBER DE MIRANDA BARRIENTOS, estado civil solteiro, profissão líder 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/05/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gines Richard Vargas Barrientos e de Roseli Coelho de Mi-
randa Vargas. A pretendente: NATÁLIA KIKUCHI MALZONI, estado civil solteira, profissão 
assistente comercial, nascida em Arujá, SP, no dia (06/10/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wellington Malzoni e de Julia Hiromi Kikuchi Malzoni.

O pretendente: BRUNO GABRIEL EVANGELISTA DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão admnistrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1997), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Salvador Evangelista de Souza e 
de Lucia de Souza. A pretendente: MARIA OLIVIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE JESUS, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/2002), 
residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Pedro Henrique Assunção 
de Jesus e de Maria de Fatima Pereira.

O pretendente: ANDRÉ ROSA DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1976), residente e domiciliado na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filho de José Glicério de Castro e de Maria José Rosa de Castro. A pretendente: 
TATIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão administradora de empresas, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/01/1982), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Augusto dos Santos e de Maria da Conceição dos Santos.

O pretendente: LUIS GUILHERME TORRES, estado civil divorciado, profissão técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1994), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Leosvaldo Torres e de Valquiria Antonia Torres. A 
pretendente: NIARA DE LIMA SILVA VICALVI, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1999), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Ivan Rogerio Sincic Vicalvi e de Elaine Cristina de Lima Silva Vicalvi.

O pretendente: OSVALDO DIAS GUILHERME, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Dias Guilherme e de Pedrina Lacerda Guilherme. A pretendente: 
PATRÍCIA VITORIANA UCHOA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (25/12/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Vitoriano Uchoa e de Dulcinéa dos Santos Uchoa.

O pretendente: WILLIAN APARECIDO DIAS POLASSI, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/01/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Donizetti Aparecido Polassi e de Cleonice Dias da Silva 
Polassi. A pretendente: THAMIRES OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão ana-
lista financeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Lima Silva e de Eny Oliveira Barbosa Silva.

O pretendente: HUGO HIROSHI KIKO CHAVES, estado civil solteiro, profissão expedidor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Roberto Avelini Chaves Junior e de Fabiana Tiemi Kiko. A pretendente: 
ISABELA CARDOSO DANTAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão nutricionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Dantas da Silva e de Simone Cardoso dos Santos.

O pretendente: GEORGES KEN NORTON DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são técnico de radiologia, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Oliveira e de Lindalva 
Fonseca Lima. A pretendente: NOEMI LIMA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edison Soriano Rodrigues e de Rosimary Lima Rodrigues.

O pretendente: EDMARCIO JOÃO ROCHA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
nascido em Jundiaí, SP, no dia (13/01/1986), residente e domiciliado em Amparo, SP, filho 
de Manoel João Rocha e de Maria Aparecida Aranha Rocha. A pretendente: EDINEUSA 
SECUNDO DA ROCHA, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida 
em Jundiaí, SP, no dia (16/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adelino Secudo da Rocha e de Irani de Souza Rocha.

O pretendente: MARCOS VINICIUS MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão agente 
especialista, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/2001), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Alves da Silva e de Dolores Mendes Santos 
da Silva. A pretendente: LAURA MAIA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão jovem 
aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/2002), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Josias Menezes do Nascimento e de Simone Joaquim Maia.

O pretendente: CARLOS FREDERICO ABONAGE VERDERANO FILHO, estado civil sol-
teiro, profissão coordenador de logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1982), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Frederico Abonage 
Verderano e de Valdelice Aparecida Romeo Canto Verderano. A pretendente: CASSIA 
JULIANA DA CUNHA, estado civil divorciada, profissão produtora de eventos, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (07/07/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jose Julião da Cunha e de Maria Marlene Aquino da Cunha.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES DE SOUZA AMARAL, estado civil solteiro, profis-
são controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de William Anastacio Amaral e de Genilce 
Rodrigues Vieira. A pretendente: MARCELLA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/05/1998), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Darci Aparecido de Oliveira e de Izabel da 
Silva de Oliveira.

O pretendente: WESLEY FERREIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão assistente 
de RH, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cleuber Orlando de Souza Ribeiro e de Elizabet Ferreira 
Ribeiro. A pretendente: KEILA REGINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
marketing, nascida em Santo André, SP, no dia (31/07/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Oliveira e de Vanilda Angelo da Silva de Oliveira.

O pretendente: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Dercy Rodrigues de Oliveira e de Rosileide Alves Coutinho. A 
pretendente: LARISSA VILELA ALDE, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Fabricio de Araujo Alde e de Vera Lucia Vilela.

O pretendente: ROGÉRIO MENEZES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Leite de Lima e de Francisca de Mene-
zes Lima. A pretendente: RAQUEL MATOSO, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (21/10/1974), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Matoso de Oliveira e de Celia 
Emidio de Oliveira.

O pretendente: EDIEL RIBEIRO BRAGA, estado civil solteiro, profissão administrador 
de obra, nascido em São Braz do Piauí, PI, no dia (11/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Braga da Silva e de Aldiene Ribeiro Ferreira. 
A pretendente: MAISA DA MOTA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Agripino Ferreira de Oliveira e de Zenaide Gomes da Mota Oliveira.

O pretendente: MAURICIO MARCONDES FILOMENO, estado civil divorciado, profissão 
ferramenteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Filomeno e de Mercedes Maria Marcondes 
Filomeno. A pretendente: KEILLA DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profissão gestora de recursos humanos, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/11/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Izael Alves 
de Oliveira e de Lidia de Andrade Nascimento Oliveira.

O pretendente: YGOR DA ROCHA DE SOUSA BARROS, estado civil solteiro, profissão 
técnico de alimentos, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1997), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João de Sousa Barros e de Maria da Gloria 
da Rocha de Sousa Barros. A pretendente: MARIA EDUARDA PINCERNO MUGNAINI, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (03/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Roberto Mugnaini e de Lucia Helena Pincerno Mugnaini.

O pretendente: WILLIAM CERQUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão bar-
beiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Arnaldo dos Santos e de Dalva Isabel Cerqueira. A pretendente: GA-
BRIELE GUTIERREZ THOMAZ, estado civil solteira, profissão vendedora interna, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Emerson Carlos Thomaz e de Alessandra Sonia da Silva Gutierrez Thomaz.

O pretendente: EMERSON RODRIGO ARANHA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em Juazeiro, BA, no dia (13/08/1998), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro da Silva e de Mônica Michele Almeida 
Aranha Silva. A pretendente: GIOVANNA FARIAS SEVERO DA CRUZ, estado civil 
solteira, profissão analista de seleção e treinamento, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(22/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raul Severo 
da Cruz e de Viviane de Oliveira Farias.

O pretendente: MARCO AURÉLIO MIGLIORELLI, estado civil divorciado, profissão assis-
tente administrativo, nascido em Santos, SP, no dia (22/12/1981), residente e domiciliado 
em São Vicente, SP, filho de Virginia Migliorelli. A pretendente: CAMILA RODRIGUES 
GOMES PEREIRA, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (02/11/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose Soares Pereira e de Maria Rodrigues Gomes Pereira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS QUEIROZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Santo Estevão, BA, no dia (03/08/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Sêna de Souza e de Maria Helena de Souza 
Queiroz. A pretendente: VIVIANE BARRÊTO SANTOS, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Santo Estevão, BA, no dia (01/04/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Neri dos Santos e de Marlene Barrêto Santos.

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: FELIPPE HUDSON SANTOS SILVA, profissão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Evangelista da Silva e de Cinira Al-
ves dos Santos. A pretendente: GISELE SILVA ROSA, profissão: operadora de cai-
xa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Rosa e de Rosileide 
Maria da Silva Rosa.

O pretendente: MOISES DOS SANTOS GOMES, profissão: fiscal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1997, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Marcilio Ribas Gomes e de Odete dos Santos Gomes. 
A pretendente: DANIELE RAFAEL DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/02/2001, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Josefa Maria da Conceição Rafael de Lima.

O pretendente: MARCOS ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, profissão: vendedor 
atacadista, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/07/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Ferreira de 
Almeida. A pretendente: ANA CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS, profissão: atenden-
te de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: Diadema, SP, data-nasci-
mento: 07/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Isaura Alves 
dos Santos.

O pretendente: AVILMAR MIRANDA CAIRES, profissão: barbeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Avilmar Almeida Caires e de Rosa Miranda 
Caires. A pretendente: CAROLINE PENA NASCIMENTO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rozalvo Mota Nascimento e de Maria Gorete 
Pena Nascimento.

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES DA SILVA, profissão: mecânico de ar con-
dicionado, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/07/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademir Rodrigues da 
Silva e de Janete Ramos Dias da Silva. A pretendente: STEFANIE VIEIRA DE CA-
MARGO, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 14/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Porfirio 
Vieira de Camargo Neto e de Sueli do Espirito Santo Martins.

O pretendente: GABRIEL DE JESUS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 24/03/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Arcelino Ferreira da Silva e de Aurelina Maria de Jesus. A 
pretendente: GILDA DA SILVA, profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturali-
dade: Ouriçangas, BA, data-nascimento: 02/10/1974, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Crispim da Silva e de Carmelita Oliveira da Silva.

O pretendente: MAYLSON SOBRAL CAMPOS, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 17/03/1989, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Ribamar Campos e de Marilia Sobral Campos. A 
pretendente: DANIELA DE SOUSA PORTELA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ivanildo Machado Portela e de Lucia Maria de Sousa Portela.

O pretendente: BRUNO FERNANDES DE SOUSA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 28/11/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Silvane Vieira de Sousa e de Maria José Freitas Fer-
nandes. A pretendente: JOYCE PESSOA CAVALCANTE, profissão: dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Vanderley Bandeira Cavalcante e de Luzia 
Pessoa Bandeira Cavalcante.

O pretendente: JOÃO SILVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1961, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Arlindo Ferreira da Silveira e de Jenny Fagundes da Silveira. A pretendente: 
MARIA JOSEFA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, 
AL, data-nascimento: 09/09/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Sebastião Silva e de Cícera Josefa Silva.

O pretendente: DOMINGOS ALVES MOREIRA, profissão: policial vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: També, PE, data-nascimento: 12/05/1953, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Augusto Alves Moreira e de Ana Alves Moreira. A pre-
tendente: LOURDES JACOB, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, naturali-
dade: Tupã, SP, data-nascimento: 19/07/1948, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Joaquim Jacob e de Ismeria Bolzan.

O pretendente: MAURICIO CESAR AMORIM DOS REIS, profissão: químico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/2002, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Hector Cesar Reis e de Deborah da Costa 
Amorim. A pretendente: LARYSSA MENEZES SILVA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/2004, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Airton Silva e de Josenilda Maria 
Menezes Silva.

O pretendente: GIOVANNI SANTOS RODRIGUES, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Ismael Rodrigues e de Mirian Soraia Ferreira Santos 
Rodrigues. A pretendente: LARISSA RIBEIRO DE ANDRADE, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1994, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Joaquim de Andrade e de 
Sonia Ribeiro de Andrade.

O pretendente: FERNANDO NASCIMENTO SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Silva e de Elizabete Machado 
Nacimento Silva. A pretendente: LETICIA GUARIROBA GUIMARAES, profissão: auxi-
liar adminsitrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/07/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Roberto Gui-
maraes e de Laudiceia Guariroba Guimaraes.

O pretendente: PAULO FERNANDO DOS ANJOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1994, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Cezar dos Anjos e de Edna Aparecida dos 
Santos. A pretendente: BEATRIZ SENA MELO, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/2000, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Gomes de Melo e de Regi-
nalda Sena Melo.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA, profissão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1987, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pascoalino de Oliveira e de Creusa dos 
Santos Carmo de Oliveira. A pretendente: LETICIA DE CARVALHO FROTA, profissão: 
assistente de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 16/06/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filha de Iran 
Frota e de Marlene de Carvalho Frota.

O pretendente: GUSTAVO DE SOUSA SANTOS, profissão: tríade de criptoativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Abílio Cardoso dos Santos e de Maria 
Cristina de Sousa Santos. A pretendente: SHIRLEY CRISTINE SANTOS DE SOUSA, 
profissão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jerolino Pereira de Sou-
sa e de Leila Nunes dos Santos.

O pretendente: JACKSON PEREIRA DA SILVA, profissão: analista de operações, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jurandir Pereira da Cruz e de Berenice Pereira 
da Silva. A pretendente: LUCIMARA MARQUES VIEIRA, profissão: overloquista, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1974, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ademar Vieira e de Adeilde Marques da Silva 
Vieira.

O pretendente: ELIAS DA SILVA BELO, profissão: supervisor de farmácia, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 19/12/1985, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Belo e de Helena Candida da 
Silva Belo. A pretendente: JULIANA LOPES OLIVEIRA, profissão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Souza de Oliveira e de Elenice Aparecida 
Lopes Souza de Oliveira.

O pretendente: MÁRCIO MARCOLINO DA SILVA, profissão: encarregado de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 14/10/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria José Marcolino da Silva. A 
pretendente: PAULA REGINA DA SILVA, profissão: encarregada, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itanhaém, SP, data-nascimento: 08/01/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Clarice Peres da Silva.

O pretendente: MATEUS MENDONÇA SILVEIRA, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Luciano Araujo Silveira e de Noemia Pereira de Men-
donça Silveira. A pretendente: SARA XAVIER DOS SANTOS, profissão: nutricionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1999, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Natanael da Mata dos Santos e de Maria 
das Graças Xavier dos Santos.

O pretendente: ALEX DA SILVA SOARES BORGES, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Adalzito Soares Borges e de Gessilda Rosa da Silva. A 
pretendente: KAILAINE ISABEL DE OLIVEIRA, profissão: atendente de petshop, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/2003, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Admilson de Oliveira e de Nadir Maria da Silva.

O pretendente: DENER PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Rodrigues dos Santos e de Maria 
Aparecida Pereira de Araujo Rodrigues dos Santos. A pretendente: LETICIA APARE-
CIDA DE SOUZA, profissão: auxiliar de recursos humanos, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Osvaldo de Souza e de Rosineide Costa Souza.

O pretendente: RICARDO MAZARIO, profissão: administrador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1972, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Raul Mazario e de Divina Aparecida Mazario. A pretendente: 
JOANA APARECIDA DE JESUS, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 12/08/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida de Jesus.

O pretendente: LUCAS DA SILVA FREITAS, profissão: administrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1995, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jose Dimas de Freitas e de Ana Paula da Silva Freitas. A 
pretendente: LUANA PEREIRA DE SOUZA, profissão: auxiliar administrativa, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 17/04/1998, residente e do-
miciliada em Guarulhos, SP, filha de Nilton José de Souza e de Lucineide Dias Pereira.

O pretendente: MATHEUS DA SILVA MOURA, profissão: analista de contas médicas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1997, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Teixeira Moura e de Elizabeth 
Jorge da Silva Moura. A pretendente: RAYSSA SILVA DE SENA ROSA, profissão: en-
fermeira auditora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato de 
Sena Rosa e de Conceição de Maria Silva Rosa.

O pretendente: LEANDRO ROMUALDO BARROS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1980, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Romualdo Barros e de Irene Aparecida Escara-
botte Barros. A pretendente: HELOISA JOSUEL RODRIGUES DOS SANTOS, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/05/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo Rodrigues dos 
Santos e de Maria do Socorro Mendes dos Santos.

O pretendente: CAIO LOBO DE SA, profissão: projetista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1993, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Silvio Vieira de Sa e de Valeria de Arruda Lobo. A pretendente: DA-
NIELA SANTOS VIEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Levi Braz Vieira e de Maria das Dores Santos Martins.

O pretendente: RODRIGO BONFATTI, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Marco Antonio Bonfatti e de Areli de Castro Bonfatti. A pretendente: 
RAFAELA CRISTINA FERREIRA SILVA, profissão: costureira, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Giliard de Azevedo Silva e de Rosilaine Cristina Ferreira.

A pretendente: CAROLINE CAMARGO DOS SANTOS, profissão: professora de 
educação física, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/03/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lagivaldo dos Santos 
e de Solange Leite de Camargo. A pretendente: BRENDA SANTOS DE SOUZA, pro-
fissão: professora de educação física, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Deoman Neres de Souza e de Raimunda Santos Souza.

O pretendente: EDINALDO ALVES DE SOUZA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Tangará da Serra, MT, data-nascimento: 05/01/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Alves de Souza e de Marinalva Pereira 
da Silva. A pretendente: ELIENE MELO DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 02/02/1981, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Procopio Maciel dos Santos e de Ivete de Jesus Melo.

O pretendente: ÉDER DE SIQUEIRA, profissão: corretor de seguros, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Antonio de Siqueira e de Nilce Aparecida 
de Siqueira. A pretendente: EURIDES OLIVEIRA TUNES, profissão: técnica de enfer-
magem, estado civil: solteira, naturalidade: Boninal, BA, data-nascimento: 30/07/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adelzio de Souza Tunes e de Maria 
Oliveira Tunes.

O pretendente: ROBEILTON DA SILVA GONÇALVES, profissão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Camaçari, BA, data-nascimento: 09/07/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Renato Alves Gonçalves e de Josefa Bispo da Silva. 
A pretendente: ADRIANE MOTA MOREIRA, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteira, naturalidade: Camaçari, BA, data-nascimento: 12/06/1995, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Gonçalo de Almeida Moreira e de Adriana Dias Mota.

O pretendente: WELLINGTON INÁCIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/12/1983), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Inácio dos Santos e de Aparecida 
Roberto dos Santos. A pretendente: GEOVANA BEATRIZ DA FONSECA GARCIA, es-
tado civil solteira, profissão repositora, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/10/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo Garcia e 
de Margarete da Fonseca Garcia.

O pretendente: FLAVIO JEFESON VIEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido em Jequié, BA, no dia (22/09/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Flaviano Vieira Silva e de Celina Pereira da Silva. A pretendente: 
ANTONIA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Senador 
Pompeu, CE, no dia (11/09/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Alves da Silva e de Maria de Fatima da Silva.

O pretendente: VAGNER MATOS MORAES, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Monte Santo, BA, no dia (01/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José dos Santos Moraes e de Maria de Fátima Matos Moraes. A 
pretendente: INGRID PRATES VIEIRA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em Suzano, SP, no dia (25/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Alves Vieira e de Rosana Cristina Prates Vieira.
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

          
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: RICARDO DANIEL DA SILVA MANTOVANI, estado civil solteiro, profis-
são analista de sistemas, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 13/08/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Wanderley Mantovani e de Leila 
Sueli da Silva Mantovani. A pretendente: RENATA GOMES GENARO, estado civil divor-
ciada, profissão autônoma, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (07/12/1974), 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, filha de José Genaro Filho e de 
Terezinha Gomes Genaro. Obs.: Envio o Edital de Proclamas ao Oficial de Registro Civil 
próximo do endereço da contraente.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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