
Varejo digital: inoVação em 
jornadas cada Vez mais humanizadas

    leia na página 6

www.netjen.com.br

ano XiX – nº 4.498

Quinta-feira, 
02 de dezembro de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
Qr code com seu celular

mercado
Financeiro

Todos nós já tivemos experiências ruins ao comprar algo em alguma 
loja. Quem nunca se encantou por algum produto específico, olhou para 
a fila dando voltas no caixa e desistiu? De acordo com uma pesquisa do 
Infovarejo, divulgada no ano passado, 20% dos consumidores abandonam 
suas sacolas ou compras ao se depararem com filas muito grandes. E mais, 
dos que aceitam enfrentar a fila, 76% dão apenas duas ou três chances à 
marca. Essa desistência é um dos principais fatores na perda de vendas 
dentro das lojas. Com isso, é preciso pensar em estratégias que captem 
este cliente o mais rápido possível e eleve sua experiência de compra 
com algo que ele mesmo não espera, como poder pagar pelos produtos 
ainda no ambiente do provador, ou saindo dele.  

PdV móvel: menos fila, mais conversão

A venda de carros elétricos vem aumentando no Brasil. Segundo 
dados da Anfavea, a expectativa é que em 2021 haja crescimento de 
até 150% no número de emplacamentos deste tipo de veículo em 
comparação ao ano de 2020. A expansão do mercado automotivo 
permite novas modalidades de negócios para aqueles que decidem 
investir, considerando uma necessidade crescente de infraestrutura 
representada, por exemplo, por carregadores elétricos.  

transformando o carregamento de carros elétricos 
em negócio rentável

Quando um negócio está sendo iniciado, geralmente a papelaria 
corporativa é uma das últimas coisas em que o empreendedor vai 
pensar. Ele foca em outros milhares de aspectos do negócio e acaba 
deixando os itens de papelaria para depois, já que praticamente tudo 
se tornou digital. Não existe pensamento mais equivocado do que 
esse. A integração entre o digital e o tradicional é essencial para obter 
melhores resultados.  

o uso da papelaria corporativa na ampliação  
de força da marca
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negócios em Pauta

caravana iluminada da coca-cola 
Cinco caminhões extrapesados Novo Actros, da Mercedes-

-Benz, puxam as carretas da Caravana Iluminada 2021, que está 
levando a emoção e a alegria do Natal para públicos de todas as 
idades. Ela percorrerá um total de 66 cidades de sete estados 
(São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul), até o próximo 
dia 23. Os caminhões são iluminados em LED e Black Light. 
Telas gigantes na carroçaria trazem imagens super-realistas, 
como do líquido de Coca-Cola transbordando na caçamba 
enquanto o veículo se movimenta. Neste ano, Papai e Mamãe 
Noel estão de volta já vacinados, em uma ceia representando 
a união familiar.     leia a coluna completa na página 3

Foto: mbdobrasil

news@ti

sankhya Web Fórum traz clóvis de Barros, um 
dos palestrantesmais requisitados do Brasil

@A Sankhya, fornecedora brasileira de sistemas de gestão 
(ERP) e pioneira ao lançar o conceito de EIP (Enterprise 

Intelligence Platform), realizará no dia 08 de dezembro, mais 
uma edição do Sankhya Web Fórum (SWF), evento totalmente 
online e gratuito, que apresenta palestras imersivas que discutem 
a importância da inovação, da tecnologia e do aprendizado no 
futuro da gestão dos negócios. Entre os convidados desta edição 
está Clóvis de Barros, jornalista, advogado, escritor, professor e 
filósofo, que figura na lista dos palestrantes mais requisitados do 
Brasil, além de outros nomes de relevância da Fundação Dom 
Cabral. O evento vai abordar temas atuais e dar dicas fundamen-
tais de inovação e estratégia para o ano de 2022.  As inscrições 
no evento podem ser feitas pelo link: https://www.sankhya.com.
br/swf/.    leia a coluna completa na página 2

https://www.sankhya.com.br/swf/

Por que a 
adaptabilidade 
é a rainha das 
competências?

Octavio Alves Jr.

empreendedorismo

   
leia na página 6

dentro do contexto corporativo, 
é natural que o setor de gestão 
de pessoas ofereça uma série 
de desafios a serem trabalhados 
pelas empresas. 

com o avanço de novas metodologias de 
trabalho e a consolidação tecnológica, 

não há como negar a necessidade de se 
construir um ambiente de adaptação e ca-
pacitação por parte dos colaboradores, para 
que os resultados desejados sejam obtidos 
por meio do uso estratégico da tecnologia. 

Entretanto, para o gestor, tão importan-
te quanto visualizar o aspecto técnico e 
preparatório diante do fenômeno digital é 
adotar uma postura que considere e valo-
rize os profissionais, seguindo princípios 
básicos de que nenhum indivíduo é simi-
lar ao outro. Nesse sentido, o conceito 
de People Centric traduz com precisão 
uma mentalidade imprescindível para 
organizações que miram a disrupção. 

Como o próprio termo sugere, trata-
-se um modelo de trabalho que coloca 
as pessoas no centro de ações tomadas 
no âmbito interno. Em contrapartida a 
formatos mais tradicionais, aqui, o senso 
de colaboração deve pautar a cultura or-
ganizacional implementada, favorecendo 
a retenção de talentos e a produtividade 
entre os departamentos. 

Geralmente, é de comum acordo que 
engajamento e satisfação são caracterís-
ticas decisivas para qualquer companhia. 
Porém, o questionamento maior repousa 
no processo para atingir esse estágio de 
maturidade cultural.

 
Uma gestão condizente com os 

tempos atuais - Ter propósito e ser 
protagonista de sua própria jornada. Sem 
dúvida, esse é um objetivo compartilhado 

o investimento em uma gestão  
People centric
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por muitos profissionais. Grande parte 
desse status de realização pessoal passa 
por fatores que fogem do escopo particular, 
tendo efeito na forma como a organização 
lida com suas equipes internas. Em uma 
cultura de uma empresa People Centric, as 
pessoas são livres para atuar com inventi-
vidade, sempre sob a consciência coletiva. 

Isso não significa abdicar de um am-
biente organizado e com uma liderança 
clarificada, pelo contrário, com estímulos 
voltados para o desempenho e a participa-
ção dos envolvidos no cotidiano operacio-
nal, será possível estabelecer um nível de 
sinergia capaz de normalizar um quadro 
intuitivo e, principalmente, receptivo a 
novas ideias por parte das pessoas.

 
A criação de um produto ou serviço de 

qualidade é o resultado de um trabalho 
coletivo, isso é fato. E garantir uma expe-
riência positiva para os que se dedicam à 
busca incessante por soluções transfor-
madoras influencia, de forma abrangente, 
na experiência que será proporcionada 
ao cliente. Portanto, fomentar elemen-
tos como autonomia e pertencimento é 
priorizar o desenvolvimento do negócio 
em sua totalidade.

 
As pessoas no centro da inovação 

- Atualmente, investir em plataformas 

processuais que aprimorem os níveis 
de eficiência nas operações executa-
das é um diferencial que não pode ser 
ignorado. Dito isso, não é aconselhável 
reunir todas as expectativas de um 
possível crescimento empresarial em 
mudanças que se limitam à estrutura de 
trabalho, deixando o aspecto humano 
em segundo plano. 

Medidas inovadoras, a exemplo de 
ferramentas que visam a automatização 
de etapas operacionais, devem incluir os 
colaboradores de modo que a tecnologia 
possa servir como apoio estratégico, 
potencializando a atuação e não a ofus-
cando. 

Ser People Centric é um exercício 
constante para empresas alinhadas com 
o presente e também o futuro. 

É preciso manter-se atento ao surgi-
mento de novidades que classifiquem as 
pessoas com a devida significância, em 
prol de uma gestão evolutiva e humani-
zada, com todos os requisitos necessários 
para se destacar em um mercado cada 
vez mais consciente quanto aos mode-
los organizacionais empregados pelas 
companhias.

 
(Fonte: Michelle Pagan é Head de Recursos 

Humanos da Arklok (www.arklok.com.br).

comPortamento e a maneira de consumir

dezembro Vermelho
Ontem (1º), Dia Mundial da Sín-

drome da Deficiência Imunológica 
Adquirida (AIDS), a Secretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo 
deu início a uma série de ações 
que serão desenvolvidas durante 
todo o mês. As ações fazem parte 
da campanha 'Dezembro Verme-
lho', para sensibilizar a população 
sobre a doença e sua prevenção e 
podem ser acompanhadas pelas 
redes sociais.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/varejo-digital-inovacao-em-jornadas-cada-vez-mais-humanizadas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/por-que-a-adaptabilidade-e-a-rainha-das-competencias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pdv-movel-menos-fila-mais-conversao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transformando-o-carregamento-de-carros-eletricos-em-negocio-rentavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-uso-da-papelaria-corporativa-na-ampliacao-de-forca-da-marca/
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News@TI
Einstein e Samsung lançam app Einstein 
Pulse

@A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein 
lança o aplicativo Einstein Pulse, desenvolvido em conjunto com 

o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung em Campinas 
- SP, voltado à distribuição de conteúdo sobre saúde e bem-estar. O 
aplicativo não terá apenas essa finalidade: a plataforma fornecerá 
dados para uma pesquisa inédita, coordenada pela pesquisadora 
Vanessa Teich, superintendente de economia da saúde do Einstein, 
para avaliar o quanto os usuários são influenciados pela tecnologia 
e podem mudar o estilo de vida e padrões de comportamentos rela-
cionados à saúde. Com o Einstein Pulse, será possível entender de 
que forma o uso dos aplicativos ajudam nas mudanças de hábitos e 
cuidados com a saúde, por meio da coleta de dados como o quanto 
uma pessoa caminha por dia, se pratica exercícios ou não, qual seu 
padrão e qualidade de sono, além da quantidade de alimentos con-
sumidos (https://news.samsung.com/br).

São Paulo, quinta-feira, 02 de dezembro de 2021 Negócios2

OpiniãO
O roubo da identidade
O que seria o roubo 
de identidade? Não 
é o roubo de seus 
documentos, mas da 
sua personalidade 
como cidadão, de sua 
privacidade, de seus 
sigilos financeiros.

Me lembro quando 
nos idos anos de 
2005 acompanhava 

uma série de televisão em 
que um dos personagens 
teve sua identidade roubada 
e começaram seus terríveis 
pesadelos, ações na corte 
americana de cobranças, 
problemas com a polícia, 
inclusive sendo preso inde-
vidamente. 

O que acontece hoje em 
nosso país é o roubo de 
identidade dos cidadãos 
brasileiros, quando pessoas 
mal-intencionadas de posse 
de números dos documen-
tos, RG, CPF e nome com-
pleto, baixam aplicativos de 
supostos bancos virtuais e 
abrem uma conta corrente. 
Por que supostos bancos 
virtuais? 

Muitos bancos virtuais 
em seus APP e website 
induzem as pessoas acredi-
tarem tratar-se de um banco 
quando, na verdade, são 
empresas de pagamentos 
autorizadas a operarem no 
sistema PIX. Atualmente o 
Banco Central (BC) possui 
mais de 760 empresas ca-
dastradas para trabalharem 
com o sistema PIX, sendo 
emissores e receptores das 
transferências de nume-
rários via esta modalidade 
recém-inaugurada.

Ainda há mais de 60 em-
presas aguardando a ho-
mologação ou autorização 
do BC para atuarem nesta 
atividade. Geralmente os 
meliantes que se utilizam 
deste tipo de golpe, invadem 
um perfil de uma empresa 
que vende no Instagram, 
por exemplo, e abrem uma 
conta em uma destas ope-
radoras de meios de paga-
mentos, anunciam a venda 
neste post falso de algum 
produto por um preço muito 
atrativo, abaixo do mercado, 
e fornecem os dados para 
pagamento da conta tam-
bém fraudada.

Após decorrido o prazo 
para que o comprador re-
ceba a mercadoria, ele se 
dá conta de que foi lesado, 
comparece a uma delegacia 
de polícia, abre um boletim 
de ocorrência e representa 
na mesma data. É nessa 
situação quando a pessoa 
que teve sua identidade 

roubada é informada que 
há um inquérito policial que 
está apurando a má condu-
ta. Começa assim o pesadelo 
daquele de quem roubaram 
a identidade.

Como algumas empresas 
de meio de pagamento 
limitam o volume de transfe-
rências, os meliantes abrem 
contas em diversas outras, 
e com o passar do tempo 
inicia-se uma nova mara-
tona do cidadão que teve 
sua identidade roubada, 
torna-se um martírio, uma 
penitência sem fim e cada 
dia mais problemas.

Você busca socorro jun-
to ao BC e este diz que 
não tem como fiscalizar 
ou fazer qualquer coisa, 
mas o número do seu CPF 
está rodando como chave 
de PIX para os meliantes 
aplicarem cada vez mais 
golpes. Muitos pensavam, 
antes deste artigo, que o 
PIX era autorizado apenas 
aos bancos comerciais, 
instituições autorizadas a 
funcionar como bancos pelo 
BC. Engano seu! 

Estas empresas de meios 
de pagamento, de crédito di-
reto, algumas cooperativas, 
estão habilitadas a operar 
com o PIX. Ao invés do PIX 
vir para facilitar a todos, está 
criando um enorme proble-
ma para muitas pessoas, 
aquelas que são vitimas do 
golpe de vendas e as vítimas 
que têm suas identidades 
roubadas.

Mais uma informação im-
portante, caso seja vítima 
de roubo de identidade, 
dificilmente conseguirá 
contato direto com estas 
empresas de pagamento, 
pois, em sua maioria não 
atendem pessoas físicas. 
Vale ainda acrescer que a 
fragilidade do sistema favo-
rece a lavagem de dinheiro, 
passando de uma conta para 
outra sem deixar rastros 
significativos.

Os golpes dados pelo 
WhatsApp muitas vezes 
utilizam uma conta digital 
para pagamento, certamen-
te contas de empresas de 
meios de pagamento.

Não há segurança no 
sistema para a abertura de 
conta nestas empresas, bas-
ta baixar o APP e preencher 
um formulário básico sem 
precisar enviar cópia dos 
documentos e nem a foto 
do correntista.

(*) - Formado em economia e em 
direito, é palestrante, sócio do 
escritório Akiyama Advogados 

Associados  
e atua com ênfase no direito 

empresarial e direito de família  
(www.akiyamaadvogadosem 

saopaulo.com.br).

Paulo Akiyama (*) 

Criativos, empreendedores e 
resilientes. As soft skills do futuro 

para o profissional do agora. 
Estamos vivendo uma era de muitos avanços tecnológicos, que vão exigir novas capacidades para profissionais e 
empresas. A Inteligência Artificial (IA) é uma das mais poderosas ferramentas deste século e ela irá impactar indivíduos, 
carreiras e os negócios de muitas empresas. Será cada vez mais comum nos depararmos com máquinas inteligentes, 
com capacidade de aprender, raciocinar e decidir sozinhas.
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Lucedile Antunes (*) e André Dratovsky (**)

Apenas para exemplificar, segun-
do a International Association of 
Artificial Inteligence, os robôs 

já são capazes de compreender o con-
texto e extrair informações relevantes 
de uma conversa, planejar e otimizar, 
falar, interagir e responder adequada-
mente a um problema gerando frases 
e histórias, reconhecer um objeto, 
negociar, aprender padrões e seguir 
regras estabelecidas. 

Um mundo em transformação nos 
exige muita abertura ao desconhecido, 
para lidar com o não vivido. E isso nos 
desafia a dar novos contornos a diversas 
soft skills que nos serão fortemente 
exigidas, as competências essenciais 
para os novos tempos e habilidades 
do futuro para o profissional do agora. 

Se pegarmos os últimos 10 anos o 
mundo mudou muito, imagina daqui 
para a frente. Quem vai fazer a dife-
rença são aqueles profissionais que 
desenvolverem habilidades intrinse-
camente humanas, as chamadas soft 
skills, e entender isso é essencial para 
se reinventar. Pensar fora da caixa agora 
se faz mais do que necessário.

O modelo clássico de carreira e evo-
lução profissional que você conheceu 
está chegando ao fim e, à medida que 
as inovações avançam, esse formato de 
carreira e vida vai se redesenhando. A 
carreira linear, originada do pensamen-
to da era industrial, na qual o conceito 
trazido se pautava em primeiro fazer 
a sua obrigação e depois vem o des-
canso, foi traduzida por anos e anos, 
como a mentalidade ideal de carreira, 
ou seja, você sai da faculdade, entra 
como estagiário e vai galgando novos 
cargos até chegar ao topo. Depois se 
aposenta para então poder desfrutar 
do que angariou. 

Hoje, o modelo de carreira passa a 
ser muito mais integral. É pautado 
no pensamento da era digital, no qual 
você pode fazer várias coisas ao mesmo 
tempo. A vida não é só trabalhar ou só 
relaxar, mas, sim, fazer intersecções 
saudáveis equilibrando o trabalho 
com maior liberdade nas rotinas e 
entregando resultados, visar à saúde, 
à vida pessoal, aos estudos, ou seja, 
integrar mais as diversas áreas da vida 
e interesses, buscando o equilíbrio e a 
felicidade. 

Com o aumento da expectativa de 
vida e da longevidade, principalmente 

de pessoas com novas habilidades jus-
tamente para pensar e executar essas 
metas de forma inovadora, garantindo 
um futuro próspero para todos.

Veja como tudo está interligado, 
educação profissional, meio ambiente 
e pessoas – este último o ator principal 
de todo o processo.  

De um lado, temos a incongruência 
do desequilíbrio entre a alta demanda 
de ofertas de vagas no mercado x a 
falta de mão de obra qualificada para 
ocupá-las, do outro, jovens destemidos 
e ávidos, porém pouco preparados para 
os novos desafios.

Calma lá, isso é um bom problema 
para se ter. O mercado está aquecido, 
sedento por determinadas especifica-
ções, mas precisa de pessoas qualifi-
cadas. É certo que as empresas têm 
uma boa participação nisso, ao passo 
que compreendem o imenso potencial 
de investimento e impacto social que 
representa investir em educação pro-
fissional (soft skills), treinamentos e 
qualificação.

A educação profissional, que visa 
o desenvolvimento humano antes de 
emprego e renda, não pode ser vista sob 
a ótica de custo e sim um investimento 
contínuo e sustentável na direção do 
futuro. O que te trouxe até aqui não 
necessariamente te levará daqui para 
frente, e isso é preciso estar na nova 
mentalidade que se espera. 

Vamos em frente, temos muito ainda 
que fazer rumo à construção da nova 
economia.

(*) É especialista em soft skills, mentora, palestrante 
e fundadora da L. Antunes Consultoria & Coaching.

(**) É CEO e fundador da Elleve, fintech de 
financiamento estudantil. É formado em 
Administração de empresas pela ESPM.

ocasionado pelos avanços da medicina 
e da obstinação altamente positiva em 
se ter uma vida saudável, o profissional 
agora irá construir sua carreira de uma 
maneira completamente diferente, 
baseada nas suas habilidades pessoais 
e não necessariamente fundamentado 
na sua área de estudo e nas hard skills. 
Muito provavelmente ele terá de 6 a 8 
carreiras na vida.

Alvin Toffler, escritor e futurista 
norte-americano, autor do best-seller 
“A terceira onda”, nos preparou para 
a realidade atual quando escreveu que 
o analfabeto do século XXI não será 
aquele que não conseguir ler e escrever, 
mas, sim, aquele que não aprender a 
desaprender para reaprender. 

De acordo com o Fórum Econômico 
Mundial, 65% das crianças de hoje vão 
trabalhar em atividades que ainda nem 
existem. Segundo estudos recentes da 
Deloitte, 80% das pessoas não têm as 
habilidades necessárias para 60% dos 
empregos dos próximos 5 anos.

Criativos, empreendedores e resi-
lientes.

Sim, essa é a cara da nova geração. 
Como preparar esses talentos e trazer as 
soft skills do futuro para dentro do con-
texto deles? Uma coisa é certa: qualificar 
pessoas é verdadeiramente olhar para o 
futuro e acompanhar as mudanças pelas 
quais passam o mercado de trabalho. A 
aquisição de habilidades não será mais 
um processo com fim, é o meio.

Neste momento, o mundo todo acom-
panha a COP 26 que está comprometida 
em rever as políticas ambientais e pro-
por novas formas de proteger e melhorar 
o ecossistema. Ao mesmo tempo, suscita 
e reforça a necessidade da qualificação 

O home office permite que as pessoas 
escolham onde morar e para onde viajar 
sem se preocupar com locomoção até o 
trabalho. Isso só é possível por conta da 
estruturação das empresas em nuvem: 
telefones, CRMs, redes e todos os sistemas 
disponíveis online. No Brasil, a liberdade 
que o trabalho remoto oferece já aumen-
tou a quantidade de aluguéis de casas por 
temporada pelo Airbnb.

Grandes corporações como Twitter, 
XP Inc e Petrobrás já anunciaram que 
suas equipes permanecerão totalmen-
te homeoffice ou em modelo híbrido. 
Sempre acreditamos que esse mo-
mento chegaria ao Brasil: empresas e 
pessoas aproveitando a tecnologia não 
apenas para economizar, mas como 
uma ferramenta para proporcionar 
qualidade de vida. Esse formato de 
trabalho oferece economia e flexibi-
lidade às empresas, mas não apenas 

isso, também permite que as pessoas 
vivam muito melhor trocando o tempo 
no trânsito por tempo de lazer, usando 
a tecnologia para evoluir e criar novas 
ferramentas para facilitar nossas vidas.

O que antes era apenas sonho, agora 
vivenciamos na prática: trabalhar em 
qualquer lugar, desde que tenhamos 
acesso à internet. Um dia na praia, ou-
tro no campo e até mesmo em outros 
países, unindo lazer às nossas demandas 
de trabalho, encurtando nosso tempo 

entre o horário comercial e o lazer.
De acordo com o levantamento “2 

years of digital transformation in 2 
months”, realizado pela Microsoft, 
a nuvem híbrida se tornou o novo 
normal e 90% das empresas globais 
dependerão dela até 2022.

No Brasil, estamos avançando muito 
com os serviços de cloud computing 
e ainda neste ano, segundo o estudo 
“Mercado Brasileiro de Software - 
Panorama e Tendências”, realizado 
pela ABES - Associação Brasileira das 
Empresas de Software, com dados 
do IDC, devemos atingir um volume 
de US$3 bilhões em nuvem pública 
e US$614 milhões com serviços de 
nuvem privada, um avanço de 46,5% 
e 15,5% respectivamente, em relação 
ao ano passado.

(Fonte: Paulo Chabbouh é CEO e fundador da L5 Networks, 
pioneira no desenvolvimento de soluções cloud no Brasil).

O mundo em nuvem: mais liberdade, 
mobilidade e economia
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Direito 4.0: como fica 
o protagonismo 
do advogado?

A importância 
da digitalização 
envolve também uma 
transformação cultural

Durante muito tempo 
e provavelmente até 
os dias de hoje, a área 

do Direito foi e é vista como 
um segmento mais moroso, 
burocrático e marcado pela 
complexidade em seus pro-
cessos, sendo assim, pouco 
familiarizado com inovações 
tecnológicas e soluções dis-
ruptivas que já se apresentam 
no mercado.

No entanto, a era 4.0 aparece 
para, de fato, introduzir mais 
automatização e inteligência 
aos processos de empresas 
dos mais diversos segmentos, 
utilizando-se de uma união que 
pode trazer resultados muito 
interessantes: homem e má-
quina. Este conceito vem logo 
após a era 2.0, que introduziu 
conceitos e práticas do mundo 
digital em diversas áreas da 
economia e da prestação de 
serviços e a 3.0, que tornou 
tais práticas mais maduras e 
consolidadas.

E, se por um lado, o conceito 
4.0 aplicado à indústria já tenha 
se tornado algo bem difundido, 
na área do Direito ainda se 
mostra necessário um debate 
mais profundo, de maneira 
que se possa efetivamente 
compreender como os escri-
tórios e profissionais podem 
se beneficiar desse contexto. 
Naturalmente, é de se esperar 
que, dentro de um cenário em 
que a transformação digital 
começa a apresentar sua re-
levância para o mercado como 
um todo.

Incluindo negócios de pe-
queno porte –, é esperado que 
essa jornada também avance 
para o dia a dia de advogados e 
demais profissionais do Direito, 
mesmo se tratando de uma área 
que, de fato, lida com questões 
que, em diferentes cenários, 
apresentam caráter interpreta-
tivo e que dependem do olhar 
humano. É nesse contexto, 
por exemplo, que começam 
a ganhar força no mercado as 
lawtechs e legaltechs, startups 
e empresas de base tecnológica 
que oferecem soluções para 
potencializar o setor jurídico.

Como comentado acima, as 
eras de inovação anteriores 
vieram para preparar o terre-
no, apresentar soluções que, 
hoje, já estão mais presentes 
na realidade de escritórios, au-

mentando a produtividade de 
profissionais, trazendo eficiên-
cia aos processos, auxiliando 
na gestão de contenciosos e 
buscando, em essência, tornar 
o universo do Direito mais ágil.

A importância da digitali-
zação, no entanto, envolve 
também uma transformação 
cultural, de maneira que a 
utilização de recursos tecno-
lógicos possa se tornar algo 
recorrente e familiar para os 
profissionais. Assim, a partir 
de uma evolução das práticas 
suportadas pela inovação, po-
der-se-á alcançar um nível de 
maturidade tecnológica mais 
denso e efetivo. 

Ao contrário de previsões 
apocalípticas feitas em um 
passado recente e de maneira 
global, as inovações e ferra-
mentas tecnológicas – ou mes-
mo a robotização – não vieram 
para roubar o trabalho dos hu-
manos. Atualmente, softwares 
jurídicos, soluções de análise 
de dados, Inteligência Artificial 
e machine learning apoiam os 
profissionais do Direito que, 
por sua vez, podem direcionar 
seus esforços para atividades 
mais estratégicas, analíticas e 
interpretativas.

Livre de tarefas mais buro-
cráticas e operacionais – agora 
a cargo das funcionalidades 
oferecidas por ferramentas 
ágeis –, o advogado ganha 
protagonismo ao se concentrar 
em rotinas que valorizam seu 
trabalho intelectual e poder 
de tomada de decisão. Existe, 
sem dúvida, um espaço ainda 
relevante e um consequente 
mundo de oportunidades para 
a aplicação de inovações tec-
nológicas no Direito. 

Aos atores dessa área – ad-
vogados, escritórios, acadê-
micos, pesquisadores e outras 
instituições – cabe fomentar a 
discussão, de maneira que os 
conceitos e práticas relaciona-
das ao Direito 4.0 se tornem 
cada vez mais difundidos no 
meio jurídico, otimizando, e 
muito, processos que, duran-
te muito tempo, seguiram à 
risca a forma tradicional de 
se trabalhar. 

Com o advento dessa menta-
lidade e uma visão aberta sobre 
a inovação, por fim, toda a área 
tem a ganhar no processo de 
construção de seu amanhã.

 
(*) - É Sócio na FNCA Advogados. 

Formado em Direito, com mais de 12 
anos de atuação no mercado 

e especialização no departamento 
de Direito Tributário 

(https://fnca.com.br/).

Reinaldo Nagao (*)

D - Fórum de Jornalismo 
O 4º Fórum de Jornalismo Especializado e o 4º Fórum de Jornalismo 
Regional e Comunitário acontecem entre os  próximos dias 6 e 9, e 
contam com diversos painéis compostos por profissionais de destaque 
como Eugênio Bucci, professor da ECA-USP, que participa do painel 
“Vale a pena financiar o jornalismo?”, que discute a importância das 
empresas abraçarem a responsabilidade de apoio à Imprensa. Também 
acontece o 7º Prêmio Especialistas, premiação voltada para prestigiar 
os melhores jornalistas dos 27 setores da economia. Inscrições e outras 
informações: (https://www.sympla.com.br/4-forum-de-jornalismo-espe-
cializado-e-4-forum-de-jornalismo-regional-e-comunitario__1362399).

E - Setor de Bebidas
De forma inédita, no próximo dia 7, terça-feira, a partir das 15h30, a 
Associação Brasileira de Bebidas - Abrabe vai divulgar os indicadores de 
sustentabilidade do setor de bebidas alcoólicas. Por meio de evento virtual, 
a live “Perspectivas da Sustentabilidade no Setor de Bebidas” marcará o 
lançamento oficial do “Primeiro Relatório Sustentabilidade Abrabe”, com 
indicadores inéditos do setor de bebidas alcóolicas. Entre outros nomes, a 
ocasião terá a participação da presidente executiva da associação, Cristiane 
Foja, com mediação da jornalista Rosana Jatobá. Transmissão: redes sociais 
ABRABE e Sem Excesso. Outras informações: (https://www.abrabe.org.br/).

F - Festival para Startups
Uma semana de imersão no universo das startups, com participação dos 
principais nomes do ecossistema de inovação do país. Esse é o Festival 
Sebrae For Startups, evento online que acontece entre os próximos 
dias 6 e 10, com inscrições gratuitas.  Serão mais de 30 painéis online 
abordando temas como geração de negócios, vendas, internacionalização 
e futuro das fintechs, deep techs, agtechs, entre outros. O público-alvo 
são fundadores e colaboradores de startups, independentemente de sua 
fase de maturação; agentes de fomento; interessados em empreender; 
e mentores e entusiastas da inovação. Para acessar a programação 
completa do evento e fazer sua inscrição, acesse (https://www.sympla.
com.br/produtor/sebraeforstartups). 

G - Graduação em Psicanálise  
Quem acredita que estudos sobre Psicanálise interessam apenas a psicó-
logos ou médicos está enganado. Essa área da saúde é interessante para 

A - Unidos pela Comida
A Unilever vem utilizando a escala de suas marcas para reduzir o des-
perdício e levar alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. Hellmann’s acredita que comida é muito boa para ser desperdiçada 
e vai liderar essa agenda por meio do projeto “Unidos pela Comida”. 
A iniciativa viabiliza que diversas marcas doem alimentos próximos ao 
vencimento que seriam descartados para que a Infineat, responsável pela 
logística, faça o transporte desses alimentos. Os produtos são levados 
para a Sefras, organização humanitária, responsável por transformar 
esses alimentos em refeições capazes de não só alimentar, mas acolher 
e reduzir o desperdício e em distribuí-las para pessoas em situação 
de vulnerabilidade. Saiba mais em: (https://www.hellmanns.com.br/
unidos-pela-comida.html). 

B - Saúde Suplementar
No próximo dia 8 (quarta-feira), das 9h às 12h30, no Tivoli Mofarrej 
São Paulo Hotel, acontece a cerimônia presencial do XI Prêmio IESS 
de Produção Científica em Saúde Suplementar. Além de condecorar os 
autores dos melhores trabalhos acadêmicos do Brasil nas categorias 
Economia; Direito; e Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão 
de Saúde, a premiação contará com uma palestra de um dos maiores 
especialistas em saúde do mundo: Dr. Nicolaas Pronk, presidente do 
HealthPartners Institute e professor da Escola de Saúde Pública da 
Universidade de Harvard. O modelo híbrido da cerimônia foi pensado 
para viabilizar a participação de todos. Mais informações: (https://www.
iess.org.br/evento/xi-premio-iess).

C - Xingu 60 Anos
Abriu ontem (1º) a Mostra Xingu 60 Anos, online e gratuita, com a 
exibição do permiado documentário “Raoni”, de Jean-Pierre Dutilleux 
e do fotógrafo e montador brasileiro Luiz Carlos Saldanha, indicado ao 
Oscar de melhor documentário (em sua versão norte-americana, com 
locução de Marlon Brando). Promovida pela Mostra Ecofalante de Cine-
ma, marca as seis décadas de existência do Parque Indígena do Xingu. 
Conta com 31 filmes realizados de 1932 a 2021. A mostra acontece até 
o próximo dia 12, online e gratuita para todo Brasil. Os filmes e demais 
atividades podem ser acessados gratuitamente através do site (https://
www.ecofalante.org.br) sendo parceira a plataforma Cultura em Casa 
(https://culturaemcasa.com.br/).  

complementar a formação de advogados, cineastas, jornalistas, teólogos, 
pedagogos e outras profissões ligadas à segurança, proteção e assistência 
social, buscando compreender e contribuir para a resolução de problemas 
contemporâneos. O estudo da Psicanálise era ofertado apenas como 
curso livre ou especialização em pós-graduação. Por iniciativa do Centro 
Universitário Internacional Uninter, o curso superior em Psicanálise foi 
aprovado pelo MEC e será ofertado como um curso inovador em grau 
de Bacharelado. Terá duração de quatro anos e uma grade curricular de 
3.200 horas na modalidade de Educação a Distância. Saiba mais: (www.
uninter.com/graduacao-ead/bacharelado-em-psicanalise). 

H - HR Trend Talks 
No próximo dia 7, das 9h30 às 11h, a Creditas @Work, plataforma digital 
de benefícios corporativos que potencializa o salário dos colaboradores 
e simplifica a gestão do RH, realizará a 4ª edição do HR Trend Talks, 
evento que reunirá profissionais de recursos humanos para debater 
temas como a ligação entre o bem-estar financeiro e a saúde mental, e 
a importância de benefícios diferenciados para atrair e reter talentos. 
O evento contará com profissionais com forte atuação no setor, como 
Rui Brandão, CEO e cofundador do Zenklub, e Felipe Sobral, Head de 
Marketing da Kenoby. Aos interessados, basta se inscrever no site para 
receber o link de acesso. O evento será 100% online e gratuito (https://
www.creditas.com/). 

I - Todos Hermanos
Brasil e Argentina sempre foram parceiros estratégicos na economia, 
com mercados que se potencializam e se complementam. A importância 
desse relacionamento entre os países deu origem ao Dia da Amizade 
Brasil-Argentina, celebrado na última terça-feira (30). A operação 
da Marfrig é exemplo da complementaridade desses dois mercados. 
Maior produtora de hambúrgueres no mundo, a companhia brasileira 
tem cinco plantas na Argentina, que empregam, juntas, mais de três 
mil funcionários. A Marfrig detém duas das marcas mais consagradas 
do mercado argentino: a Paty, sinônimo de hambúrguer no país, e a 
Vienissima, de salsicha. Entre os clientes locais de food service está a 
rede de fast food McDonald’s.

J - Gêmeo Digital
A ABII – Associação Brasileira de Internet Industrial lança vídeo que 
mostra a aplicação prática de um Gêmeo Digital utilizando uma cafeteira. 
O projeto foi desenvolvido pelo GT Tecnologia, que montou um grupo de 
estudos sobre o tema ainda no final de 2020. Para concretizar o vídeo, 
o GT contou com o apoio da associada Ocotea Filmes. O Gêmeo Digital 
vem sendo tratado como um dos principais facilitadores para a integra-
ção de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 e para a transformação 
digital dos negócios. A ideia do vídeo foi apostar em uma explicação 
lúdica para um conceito complexo e ainda pouco explorado. Confira o 
vídeo: (https://www.youtube.com/watch?v=b4C_7n3KDSQ&t=269s).

Inflação 
pelo IPC-S 
aumentou em 
novembro

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IPC
-S), medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), re-
gistrou inflação de 1,08% 
em novembro deste ano, 
taxa superior ao 0,77% 
registrado no mês anterior. 
Em 12 meses, o IPC-S acu-
mula taxa de 9,89%, tam-
bém superior aos 9,73% 
acumulados até outubro.

A alta da taxa mensal de 
outubro para novembro foi 
puxada por apenas dois dos 
oito grupos de despesas 
que compõem o IPC-S. A 
inflação de transportes 
mais do que duplicou 
no período, ao passar de 
1,31% para 3,07%. Já 
os gastos com habitação 
passaram de 0,37% para 
0,56%.

Por outro lado, seis gru-
pos de despesa tiveram 
queda na taxa de um mês 
para outro: alimentação 
(passou de 0,88% para 
0,66%), vestuário (de 
0,81% para 0,59%), saúde 
e cuidados pessoais (de 
0,25% para 0,16%), educa-
ção, leitura e recreação (de 
1,57% para 1,51%), despe-
sas diversas (de 0,28% para 
0,20%) e comunicação (de 
0,44% para 0,09%) (ABr).

O Índice de Preços 
ao Produtor (IPP), que 
mede a variação de 
preços de produtos in-
dustrializados, na saída 
das fábricas, registrou 
inflação de 2,16% em 
outubro deste ano. A 
taxa é superior ao 0,25% 
de setembro deste ano, 
mas inferior aos 3,41% 
de outubro do ano passa-
do. O dado foi divulgado 
hoje (1º), pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Com o resultado de 
outubro, o IPP acumu-
la taxas de inflação de 
26,57% nos dez pri-
meiros meses do ano e 
28,83% em 12 meses. 
Em outubro, 22 das 24 
atividades industriais 
pesquisadas tiveram 
alta de preços. Os dois 
setores que apresenta-
ram deflação (queda de 
preços) foram indústrias 
extrativas (-2,18%) e 

Taxa é superior ao 0,25% de setembro deste ano, diz IBGE.

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE), 
medido pela Funda-

ção Getulio Vargas (FGV), 
recuou 3,3 pontos de ou-
tubro para novembro deste 
ano e chegou a 97 pontos em 
uma escala de zero a 200. 
De setembro para outubro, 
o indicador havia subido 0,4 
ponto.

A queda em novembro 
foi puxada pela piora na 
confiança dos empresários 
em relação ao presente e ao 
futuro. O Índice da Situação 
Atual recuou 2,5 pontos 
e chegou a 97. Já o Índice 
de Expectativas cedeu 4,5 

Quatro segmentos tiveram queda na confiança, com destaque 
para o comércio que caiu 6,2 pontos.
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Confiança do empresário caiu 
3,3 pontos em novembro

A queda em novembro foi puxada pela piora na confiança dos empresários em relação ao presente e 
ao futuro

Os quatro segmentos tive-
ram queda na confiança na 
passagem de outubro para 
novembro, com destaque 
para o comércio, que caiu 
6,2 pontos e chegou a 88, o 
patamar mais baixo entre os 
setores analisados.

A indústria teve a segunda 
maior queda (-3,1 pontos), 
mas continuou com o maior 
patamar entre os quatro 
segmentos (102,1 pontos) e 
foi o único a ficar acima de 
100. A confiança dos servi-
ços recuou 2,3 pontos, para 
96,8, enquanto a construção 
cedeu 0,8 ponto, para 95,3 
pontos (ABr).

pontos e atingiu 95,8.
O ICE consolida os índices 

de confiança empresariais 

medidos pela FGV em quatro 
áreas: indústria, constru-
ção, serviços e comércio. 

Preços de produtos na saída das 
fábricas subiram 2,16%

produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (-2,87%).

Entre os produtos que 
tiveram inflação, os des-
taques ficaram com refino 
de petróleo e produtos 
de álcool (7,14%), ou-
tros produtos quími-
cos (6,38%), metalur-
gia (2,82%) e alimentos 
(0,75%).

Entre as quatro gran-
des categorias de uso, a 
maior alta de preços foi 

observada entre os bens 
intermediários, isto é, 
os insumos industriali-
zados usados no setor 
produtivo (2,94%), se-
guidos pelos bens de 
capital, isto é, máquinas 
e equipamentos usa-
dos no setor produtivo 
(1,72%), pelos bens de 
consumo semi e não 
duráveis (0,94%) e pelos 
bens de consumo durá-
veis (0,93%) (ABr).

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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 Mercado de créditos 
de carbono no Brasil

A COP26 reacendeu 
as discussões sobre o 
mercado de carbono

Esse é um  assunto 
fomentado no Bra-
sil pela tramitação 

na Câmara, em regime de 
urgência, do projeto que 
dispõe sobre a regulamen-
tação do denominado Mer-
cado Brasileiro de Redução 
de Emissões. Os créditos 
de carbono consistem em 
reduções quantificadas de 
emissão de Gases de Efei-
to Estufa (GEE), as quais 
são certificadas conforme 
padrões e critérios técnicos. 

Nesse mercado, esses 
registros são convertidos 
em títulos e negociados com 
agentes interessados. Um 
grande exemplo de solução 
para a questão climática 
pelos créditos de carbono é 
o Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo e o Comércio 
de Emissões, definidos pelo 
Protocolo de Kyoto (1997). 
No MDL, atuantes dos pa-
íses em desenvolvimento 
podem submeter projetos 
de redução de emissões, 
os quais geram Reduções 
Certificadas de Emissões. 

Estas podem ser comer-
cializadas, por exemplo, 
com países desenvolvidos 
que, a partir desses títulos, 
negociam compensações no 
CIE para manter as metas 
junto ao tratado. O que se 
vislumbra com tais medi-
das é a institucionalização 
de um mercado global de 
créditos de carbono, no 
qual iniciativas de redução 
de emissões, fomentadas 
por um interesse comer-
cial envolvido, compensem 
excedentes, gerando um 
equilíbrio ou mesmo uma 
diminuição de GEE. Além 
disso, há uma expectativa 
de geração consequente de 
oportunidades de negócios, 
de empregos e de renda. 

A solução mercadológica 
é criticada por parte dos 
ambientalistas, sob o argu-
mento fundamental de que 
as possibilidades de com-
pensação gerariam apenas 
a legitimação das emissões 
excessivas dos países de-
senvolvidos, os quais apre-
sentam dificuldade histórica 
em diminuir os volumes. 
Dado o potencial energético 
e as possibilidades naturais 
de realização de projetos 
de redução de emissões, o 
Brasil tem se apresentado 
como grande interessado 
no desenvolvimento desse 
mercado. 

O artigo 6º do Acordo de 
Paris, realizado em 2015 
na COP21, promoveu um 
novo fator determinante 
à matéria, ao dispor pela 
possibilidade das partes 
signatárias optarem pela 
cooperação de maneira 
voluntária para a implemen-

tação das contribuições na-
cionalmente determinadas, 
falando expressamente da 
possibilidade do “uso de re-
sultados de mitigação inter-
nacionalmente transferidos 
para fins de cumprimento 
das contribuições nacional-
mente determinadas”. 

No entanto, a abrangência 
da disposição acabou por re-
querer uma regulamentação 
dos termos, o que foi adiado 
para negociações futuras. 
Na COP26 foram abordadas 
algumas importantes con-
trovérsias instaladas sobre 
a questão, o que determinou 
a criação do mercado global 
de carbono e destrinchou 
algumas das lacunas pre-
existentes deixadas pelo 
Acordo de Paris, como o 
limite de certificações pre-
cedentes - emitidas entre 
2013 e 2020 - que poderiam 
ser utilizadas.

No Brasil, o Mercado Bra-
sileiro de Redução de Emis-
sões está previsto no art. 9º 
da Lei nº 12.187/09, ainda 
carente de regulamentação. 
Sabe-se da importância de 
melhores determinações 
jurídicas sobre o funciona-
mento para conferência de 
mais segurança aos agentes, 
fomentando a adesão ao 
mercado. Esta é a justifica-
tiva principal do PL 528/21.

A fim de estruturar as ne-
gociações desse mercado, 
o projeto busca conceituar 
e determinar a natureza 
jurídica dos créditos de 
carbono, estabelecer o re-
gime de contabilização nos 
termos do Acordo de Paris, 
determinar a fungibilidade 
dos ativos de carbono, den-
tre outros temas. No texto 
atual do projeto, os créditos 
de carbono são definidos 
como “título de direito sobre 
bem intangível, incorpóreo, 
transacionável, fungível e 
representativo de redução 
ou remoção de uma tonela-
da de carbono equivalente”.

Cria-se, ainda, o Sistema 
Nacional de Registro de 
Inventário de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa, 
que apenas reconheceria e 
contabilizaria os créditos de 
carbono e transações nele 
registrados. A estrutura-
ção do mercado global de 
carbono tende a favorecer 
o desenvolvimento das ne-
gociações ao supostamente 
atribuir mais segurança aos 
agentes, embora os efeitos 
da abordagem mercadoló-
gica da questão ambiental 
sejam relativamente impre-
visíveis tanto em relação ao 
viés financeiro, quanto ao 
que tange aos reais efeitos 
sobre um equilíbrio e dimi-
nuição das emissões.

 
(*) - Mestre em Direito pela Facul-
dade de Direito de Ribeirão Preto 

da USP e graduado em Direito pela 
Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais da Unesp - Franca, atua na 
área de direito empresarial do es-
critório Dosso Toledo Advogados. 

Murilo Aires (*)
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“Neste momento em que a ques-
tão ambiental está em evidência, 
ganha maior relevância o projeto 
que institui a Política Nacional de 
Qualidade do Ar”, ressalta Alexan-
dra Rivolta Bernauer, diretora da 
Bernauer, fabricante de filtros e 
ventiladores industriais, há 91 anos 
no mercado. A matéria tramita na 
Câmara onde já foi aprovada pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Urbano.

Quando aprovada pelo Congres-
so Nacional e sancionada pelo 
presidente da República, a nova lei 
exigirá um processo de adaptação 
por parte das empresas de todo o 
país, salienta Alexandra, explican-

do: “Isso será necessário, pois será 
estabelecida uma redução progres-
siva de emissões de poluentes e o 
uso de tecnologias em sistemas de 
monitoramento de ar”. 

Os filtros de mangas utilizados 
pela Bernauer retiram a maior 
parte do pó e material particula-
do emitido por qualquer tipo de 
indústria. No caso das caldeiras, a 
alternativa mais antiga a um filtro 
de mangas é um ciclone, que, além 
de gerar um consumo de energia 
maior, tem baixa eficiência. Uma 
caldeira de porte médio, utilizando 
um ciclone, gerará emissão de qua-
tro mil quilos diários de material 
particulado da queima. 

São quatro toneladas de material 
sendo jogado na atmosfera, que se 
espalha por dezenas de quilôme-
tros. Os filtros de mangas chegam 
a ser 100 vezes mais eficientes do 
que os ciclones. Com sua utiliza-
ção, a emissão não passa de 40 
quilos diários, considerando-se 
uma eficiência de filtragem de 
20 mg por metro cúbico. Em um 
ano, a diferença é de quase 1.500 
toneladas de material em uma 
única caldeira. 

“A substituição do ciclone, por-
tanto, é medida importante para 
melhorar a qualidade do ar, alinhar 
as indústrias aos mais contemporâ-
neos conceitos de sustentabilidade 

ambiental da produção e atender à 
legislação atual e ao projeto de lei 
em tramitação”, pondera a direto-
ra da Bernauer, ao observar que, 
independentemente da legislação, 
há um movimento espontâneo no 
sentido de combater a poluição e 
melhorar a qualidade do ar. 

Para se ter uma ideia, segundo 
pesquisa da CNI, divulgada re-
centemente, 55% das empresas 
de pequeno porte do setor devem 
investir na implementação de 
ações sustentáveis nos próximos 
dois anos. Mas, em contraponto, 
das 500 firmas ouvidas, 62% não 
possuem qualquer monitoramento 
da emissão de gases estufa. Além 

do cumprimento da legislação e 
do engajamento das empresas 
nos compromissos ecológicos, 
Alexandra lembra que reduzir a 
carga de poluentes é uma resposta 
às exigências de ASG (Ambiente, 
Social e Governança Corporativa). 

Tais princípios são cada vez mais 
determinantes para atração de in-
vestimentos, conquista de clientes 
e empatia com os consumidores. 
“Portanto, razões não faltam para 
que o universo corporativo nacio-
nal se prepare de modo adequado 
para atender à nova Política Nacio-
nal de Qualidade do Ar”, conclui. 

Fonte e outras informações: 
(www.bernauer.com.br).

Gabriel Kessler (*)

Assim, as empresas 
tiveram que enxergar 
novas possibilidades 

de crescimento em meio a 
dificuldades, sendo que uma 
delas foi o fortalecimento 
da relação empresa-colabo-
rador e da cultura organi-
zacional. 

Esses dois pontos são 
extremamente importantes 
para dar esteio a empresas 
de todos os portes em mo-
mentos de crise. Uma lição 
foi a valorização da comu-
nicação entre funcionários 
e gestores de forma remota 
e constante para evitar 
ruídos e desalinhamentos 
que pudessem interferir no 
desempenho das tarefas. 
Confira as dez lições que os 
colaboradores aprenderam 
em 2021: 
 1) Tecnologia e equipes 

estruturadas têm de 
ter total foco no clien-
te e na resolução de 
possíveis problemas.

 2) Planejamento com 
opções A, B e C são 
fundamentais para um 
bom andamento das 
corporações nesse mo-
mento de readaptação.

 3) Lidar com novas gera-
ções de colaboradores 
requer da liderança 
entendê-las e, so-

Uma lição foi a valorização da comunicação entre funcionários 
e gestores para evitar ruídos.

Atestar a qualidade dos alimentos oferecidos à popu-
lação sempre foi um desafio para as pequenas e médias 
empresas, e se tornou ainda maior durante a pandemia e 
as mudanças provocadas pelo novo modelo de consumo, 
representado pelo aumento de 46,7% na quantidade 
de empresas de delivery, e pelas características que os 
alimentos precisam adotar para serem consumidos fora 
dos restaurantes.

Neste contexto, o Programa IFS Global Markets surge 
como uma alternativa eficiente e de baixo custo para o 
setor, uma vez que instaura um processo de melhoria 
contínua, proporcionando maior credibilidade ao produto, 
um diferencial em meio a grande concorrência que o setor 
vem observando, com crescimento de 12,8% na indústria 
segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de 
Alimentos (ABIA).

Desenvolvido em 2008 pelos integrantes da Global 
Food Safety Initiative (em português: Iniciativa Global 
de Segurança Alimentar), entidade que possui o objetivo 
de supervisionar os padrões de segurança alimentar para 
empresas e ajudar a fornecer acesso a alimentos seguros 
para pessoas em todos os lugares –, o programa certifica 
1872 empresas ao redor do mundo e 356 no Brasil, segundo 
dados de 2020 da International Featured Standards (IFS).

Também assegura a comparabilidade e transparência ao 
longo de toda a cadeia de abastecimento, reduzindo custos 
e tempo para o fabricante de alimentos, e seus parceiros 
de negócio, requisitos essenciais para os, cada vez mais 
exigentes, consumidores e negociantes.

O Programa IFS Global Markets também estabelece os 

Dez lições importantes 
que colaboradores e gestores 

aprenderam em 2021
Em 2020 e 2021 o cenário econômico global foi afetado por causa da pandemia - a qual deixou 
grandes lições para gestores de negócios. Para se ter uma ideia, o PIB sofreu uma queda histórica de 
9,7% no segundo trimestre de 2020

mente é atribuída a um 
único departamento, 
criando uma cultura 
de comunicação hori-
zontal.

 8) A contratação de 
novos talentos para 
as empresas passou 
por uma implantação 
de processos realiza-
dos de forma remota 
no recrutamento, no 
onboarding e no enga-
jamento do dia a dia.

 9) Uma preparação ade-
quada na política de 
trabalho remoto fez 
toda a diferença para 
desenvolver planos 
de contingência no 
gerenciamento das 
equipes que trabalha-
vam de forma remota.

 10) Para finalizar, consi-
dero importante tam-
bém ressaltar que 
a comunicação da 
empresa pode andar 
de forma integrada 
com o RH. As redes 
sociais corporativas 
também tornar possí-
vel entregar métricas 
aos gestores de RH e 
ter uma visão clara 
do alcance, absorção 
e eficácia dos comu-
nicados internos.

(*) - É CGO do Dialog.ci 
(https://www.dialog.ci/).
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bretudo, as engajar. 
Acredito que o uso de 
tecnologias e formatos 
que se assemelham 
com redes sociais são 
boas alternativas nes-
se sentido.

 4) Conhecer colaborado-
res significa também 
gerar e analisar métri-
cas de alcance, absor-
ção e engajamento.

 5) Encontrar influen-
ciadores internos é 
um benefício, já que 
todas as empresas têm 
alguns colaboradores 
que são mais “popula-
res”. Esse colaborador 
pode ajudar tanto no 
processo de comuni-
cação dentro da em-
presa, quanto engajar 

outros colegas.
 6) Flexibilização em re-

lação à quantidade de 
dias que o colaborador 
precisa estar presente 
no escritório. Hoje, o 
modelo híbrido é bem 
mais aceito no mundo 
corporativo e há fer-
ramentas que contri-
buem para manter a 
cultura organizacional 
em pleno funciona-
mento.

 7) O colaborador precisa 
conhecer diferentes 
setores e unidades da 
empresa e incentivá-lo 
a publicar conteúdos 
em canais horizontais 
de comunicação inter-
na, descentralizando 
a função que normal-

Melhoria contínua para 
médias empresas do ramo alimentício

primeiros passos para uma implementação da Norma IFS 
Alimentos, certificação de nível internacional. Começa 
por uma autoavaliação, ou avaliação realizada por uma 
entidade certificadora, passa pelo nível básico, seguido 
pelo intermediário e, por fim, caso seja aplicável àquela 
empresa, a certificação baseada na norma, sendo possível 
pular etapas dependendo do resultado da avaliação.

“Chegará um momento que o investimento no Programa 
IFS Global Markets será inevitável, e pensar nessa possibi-
lidade agora é sair na frente”, aponta a diretora-executiva 
da Apcer Brasil, Alessandra Gaspar. “Não há nada que 
importe mais que segurança e qualidade quando falamos 
de alimentos, e esse Programa fornece essa garantia aos 
consumidores e negociantes”, conclui. - Fonte e mais 
informações: (www.apcergroup.com).
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Um processo de melhoria contínua proporciona maior 
credibilidade ao produto.

Filtros para empresas se adaptarem à lei da qualidade do ar
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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

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.

CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. - CNPJ 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288 - Ata de 
Reunião do Conselho de Administração em 18/10/2021 - 1. Data, Hora e Local: 18/10/2021, às 11hs, por meio de videocon-
ferência, sendo também admitidas as participações telefônicas, nos termos do artigo 12, §6º, do estatuto social da Companhia. 2. 
Mesa: Presidente: Alexandre Grossmann Zancani; e Secretário: Marcos Roberto Loução. 3. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Conectcar Soluções de 
Mobilidade Eletrônica S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 12, §3º, do estatuto social da Companhia. 4. Ordem do Dia: discutir 
e deliberar sobre a aprovação da eleição do Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. 5. Deliberações: os membros do con-
selho de administração, após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, aprovaram, por unanimidade: (i) aprovar a eleição 
para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro do Sr. Valdir Nemesio Cesario, brasileiro, casado, matemático, RG 32.964.370-8 
SSP/SP, CPF 294.772.278-70, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1.830, 6º andar, Torre III, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, São Paulo/SP. O Diretor ora eleito toma posse do cargo 
nesta data e permanecerá no exercício do cargo pelo período remanescente ao mandato da Diretoria, mais especificamente até 
17/12/2022. Diante do exposto acima, a composição da Diretoria da Companhia, com mandato de 2 anos, conforme disposto no 
artigo 15 do Estatuto Social, passa a ser a seguinte: Sr. Luís Felix Cardamone Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG 11759329 SSP/SP, CPF 042.649.938-73, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitschek, 1.830, 6º andar, Torre III, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor 
Superintendente; e o Sr. Valdir Nemesio Cesario, brasileiro, casado, matemático, RG 32.964.370-8 SSP/SP, CPF 294.772.278-70, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 6º andar, 
Torre III, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, São Paulo/SP, como Diretor Administrativo Financeiro. O Diretor ora eleito aceita a 
eleição e declara, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76, não estar impedido de exercer atividades mercantis, por lei especial; em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tem-
po necessário à lavratura desta ata em forma de sumário. Após ter sido reaberta a sessão, esta ata foi lida pelo presidente, achada 
conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 18/10/2021. Alexandre Grossmann Zancani, Presidente; Marcos Roberto 
Loução, Secretário. Conselho de administração: Alexandre Grossmann Zancani; Bruno Campos Garfinkel; Rodnei Bernardino 
de Souza; Marcos Roberto Loução; Renato da Silva Carvalho; Daniel Mendes Cassiano. JUCESP nº 560.519/21-7 em 29/11/2021.

Land Maastricht S.A. 
CNPJ nº 41.766.427/0001-82 - NIRE 353.0057553-9-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/09/2021
Aos 27/09/2021, às 10h., na sede social, com a totalidade. Mesa: Presidente: Katia Martins Costa; Secretário: Matheus Ferreira Mou-
raria. Deliberações Unânimes: 1. A ratificação da celebração do “1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão 
de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em 12 séries, da espécie quirografária, para colocação privada da Land Maastricht S.A.”, 
celebrada em 31/08/2021 entre a Companhia e a Forte Securitizadora S.A., CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Aditamento à Escritura 
de Debêntures”), aprovando integralmente os termos e condições contidos no Aditamento à Escritura de Debêntures; 2. A aprovação da 
constituição de alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Companhia (“Alienação Fiduciária das Ações”) em garantia às 
obrigações objeto do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em 12 Séries, 
da Espécie Quirografária, para Colocação Privada, da Land Maastricht S.A.” celebrado em 30/08/2021, conforme aditado em 31/08/2021 
(“Escritura de Emissão de Debêntures”); Nada mais. Jucesp nº 505.234/21-0 em 21/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Land Maastricht S.A. 
CNPJ nº 41.766.427/0001-82 - NIRE 353.0057553-9-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2021
Aos 30/08/2021, às 10h., na sede social, com a totalidade. Mesa: Presidente: Ana Carolina da Silva Martinelli; Secretário: Pedro Hen-
rique Silva Rizzo. Deliberações Unânimes: 1. A realização da 1ª emissão de debêntures, para distribuição privada, no montante de R$ 
970.000.000,00 para distribuição privada, mediante a emissão de 970.000 debêntures (“Debêntures da 1ª Emissão”), da forma nominativa, 
sem emissão de cautelas, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (“Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Emissão”), caracteri-
zadas como imobiliárias por destinação, a serem ofertadas à Forte Securitizadora S.A., CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora”), 
para constituir, em conjunto com outros créditos imobiliários cedidos à Securitizadora, o lastro dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 
das 616ª, 617ª, 618ª, 619ª, 620ª, 621ª, 622ª, 623ª, 624ª, 625ª, 626ª e 627ª Séries de sua 1ª Emissão (“CRI”), com as características 
descritas a seguir. Características das Debêntures da 1ª Emissão: (a) Valor: R$ 970.000.000,00; (b) Séries: as Debêntures da 1ª 
Emissão serão emitidas em 12 séries, divididas em 6 séries denominadas “Séries Seniores”, vinculadas aos CRI das 616ª, 618ª, 620ª, 
622ª, 624ª e 626ª da 1ª Emissão da Securitizadora; e 6 séries denominadas “Séries Subordinadas”, vinculadas aos CRI das 617ª, 619ª, 
621ª, 623ª, 625ª e 627ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora; (c) Quantidade: serão emitidas 970.000 Debêntures da 1ª Emissão, 
tendo cada série a quantidade de Debêntures respectivamente indicada no quadro abaixo: Série – Debêntures - Volume de Emissão 
- Quantidade de Debêntures - Série – CRI (1ª Emissão da Securitizadora): Séries Seniores - 77.000.000,00 - 77.000 - 616ª; Séries 
Subordinados - 33.000.000,00 - 33.000 - 617ª; Séries Seniores - 294.000.000,00 - 294.000 - 618ª; Séries Subordinados - 126.000.000,00 
- 126.000 - 619ª; Séries Seniores - 217.000.000,00 - 217.000 - 620ª; Séries Subordinados - 93.000.000,00 - 93.000 - 621ª; Séries 
Seniores - 32.200.000,00 - 32.200 - 622ª; Séries Subordinados - 13.800.000,00 - 13.800 - 623ª; Séries Seniores - 34.300.000,00 - 34.300 
- 624ª; Séries Subordinados - 14.700.000,00 - 14.700 - 625ª; Séries Seniores - 24.500.000,00 - 24.500 - 626ª; Séries Subordinados - 
10.500.000,00 - 10.500 - 627ª. (d) Espécie: quirografária, a ser convolada em com garantia real quando da constituição das garantias 
indicadas na Escritura de Emissão de Debêntures, cuja minuta foi apresentada à acionista nesta assembleia; (e) Forma: as Debêntures 
da 1ª Emissão serão nominativas, sem a emissão de cautelas ou certificados; (f) Conversibilidade: as Debêntures da 1ª Emissão não são 
conversíveis em ações de emissão da Companhia; (g) Preço de Subscrição e Integralização: as Debêntures da 1ª Emissão serão subscritas 
e integralizadas pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Emissão atualizado, acrescido dos juros remuneratórios; (h) Data de 
Emissão: 30/08/2021; (i) Prazo e Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Emissão: as Debêntures da 1ª Emissão terão um prazo de 
aproximadamente 150 meses, vencendo-se em 18/02/2034; (j) Atualização Monetária e Juros Remuneratórios: o Valor Nominal Unitário 
das Debêntures da 1ª Emissão será atualizado monetariamente, em periodicidade anual, pela variação positiva do IPCA/IBGE, a partir 
da primeira data de integralização das Debêntures; e, sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Emissão das Séries Seniores, 
incidirão, a partir da data de sua integralização, juros à taxa de 9,00% ao ano, calculados a partir da primeira data de integralização de 
cada série dos CRI vinculada às Debêntures da 1ª Emissão das Séries Seniores; e juros à taxa de 12,34% ao ano, calculados a partir da 
primeira data de integralização de cada série dos CRI vinculada às Debêntures da 1ª Emissão das Séries Subordinadas; (k) Amortização: as 
Debêntures da 1ª Emissão serão pagas (i) conforme fluxo a ser definido na Escritura de Emissão de Debêntures, mensalmente, observada 
a carência de amortização de principal nos primeiros 28 meses (inclusive) contados da Data de Emissão; (ii) na data de pagamento do 
Valor de Liquidação das Debêntures por Vencimento Antecipado, ou do pagamento de Multa Indenizatória, conforme definidos na Escritura 
de Emissão de Debêntures; ou (iii) na data do Resgate Antecipado Voluntário; (l) Multa Indenizatória: caso a legitimidade, existência, 
validade, eficácia ou exigibilidade das Debêntures da 1ª Emissão seja prejudicada, no todo ou em parte, ou a ilegitimidade, inexistência, 
invalidade, ineficácia ou inexigibilidade das Debêntures da 1ª Emissão seja reconhecida em decisão judicial ou arbitral com base na 
invalidação, nulificação, anulação, declaração de ineficácia, resolução, rescisão, resilição, denúncia, total ou parcial, das Debêntures 
da 1ª Emissão, de modo que não seja cabível o Vencimento Antecipado, a Companhia se obriga, desde logo, em caráter irrevogável e 
irretratável, a pagar à Securitizadora uma multa que será equivalente ao Valor de Liquidação das Debêntures por Vencimento Antecipado 
acrescido de eventuais valores decorrentes de multa, indenização ou outros custos que afetem a Securitizadora (“Multa Indenizatória”); 
(m) Multa por inadimplemento: o inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação de pagamento prevista na Escritura de 
Emissão de Debêntures caracterizará, de pleno direito, e independentemente de qualquer aviso ou notificação, a mora da Companhia, 
sujeitando-a ao pagamento dos seguintes encargos: (i) juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis desde a data em que o 
pagamento tornou-se exigível até o seu integral recebimento pelo respectivo credor; e (ii) multa moratória, não compensatória, de 2%; (n) 
Colocação: as Debêntures da 1ª Emissão serão emitidas para colocação privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores, e 
sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, não sendo admitida sua negociação em 
mercado; (o) Subscrição e Integralização: as Debêntures da 1ª Emissão devem ser subscritas mediante assinatura, pela Securitizadora, 
do boletim de subscrição na forma do modelo que integra a Escritura de Emissão de Debêntures, mediante o cumprimento dos Requisitos 
da Emissão ou sua dispensa, conforme definidos na Escritura de Emissão de Debêntures; (p) Resgate Antecipado Voluntário: a Companhia 
poderá, a seu exclusivo critério e conveniência, antecipar voluntariamente, de forma integral, o pagamento da totalidade das Debêntures 
da 1ª Emissão, e realizar sua consequente amortização extraordinária ou resgate mediante requerimento formal à Securitizadora nesse 
sentido, enviado com antecedência mínima de 15 dias corridos da efetiva data do resgate antecipado (“Resgate Antecipado Voluntário”); 
(q) Vencimento Antecipado: as Debêntures da 1ª Emissão estarão sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado a serem definidas na 
Escritura de Emissão de Debêntures; e (r) Demais Características: as demais características das Debêntures da 1ª Emissão serão descritas 
na Escritura de Emissão de Debêntures; Nada mais. Jucesp nº 505.233/21-6 em 21/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Land Maastricht S.A. 
CNPJ nº 41.766.427/0001-82 - NIRE 353.0057553-9

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/10/2021
Aos 19/10/2021, às 10 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Katia Martins Costa e Secretário: Matheus Ferreira Mouraria. 
Deliberações Unânimes: (i) A emissão de 9.990.000 ações ordinárias, nominativas e no valor de R$ 1,00 cada, representando o valor 
de R$ 9.990.000,00, a serem subscritas no prazo de 30 dias desta Assembleia e integralizadas em moeda corrente nacional no prazo de 
90 dias da data de subscrição, observado o direito de preferência dos atuais Acionistas para subscrição, com o aumento do capital social 
para 10.000.000 de ações ordinárias, nominativas e no valor de R$ 1,00 cada, representando o valor de R$ 10.000.000,00. (ii) A institui-
ção de Conselho de Administração com prazo de 2 anos unificado de mandato, facultada a reeleição; (iii) A criação de capital autorizado 
de até R$ 100.000.000,00, representativos de 100.000.000 de ações ordinárias ou preferenciais, nominativas e no valor nominal de R$ 
1,00 cada, com emissões a serem deliberadas pelo Conselho de Administração; (iv) A alteração do Estatuto Social da Companhia, que se 
encontra registrado e arquivado na sede da Companhia. Nada mais. Visto do Advogado: Pedro Henrique Silva Rizzo - OAB/SP 451.179. 
Jucesp nº 514.030/21-5 em 27/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 
Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0000885-52.2021.8.26.0010. A Drª. Ligia Maria Tegão 
Nave, Juíza de Direito da 2ºVC do Foro Regional do Ipiranga S/P,  Faz Saber a Doris Sais Pacheco 
Milan CPF Nº 221.953.138-46 e RG Nº 40.144.160-X, que União Social Camiliana, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
32.774,99, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 525, do CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 10 de Junho  2021. 
 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0005241-94.2020.8.26.0020.  A Drª. Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, Juíza de Direito da 2º VC do Foro de Nossa Senhora do Ó S/P,  Faz Saber a  
Juliana Camilo Santos RG Nº 36.167.966-X, CPF Nº 325.614.338-54, que União Social Camiliana, 
ajuizou-lhe ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 42.675,59, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ N° 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29/10/2021
Data/Hora/Local: Aos 29/10/2021 às 9hs, na sede social, na Avenida Francisco Matarazzo, 1350, 
Torre II, 5º andar, conjuntos B501 e B502, Água Branca, São Paulo/SP. Convocações: Dispensa-
das. Presença: Totalidade. Mesa Diretora: Presidente: Yasushi Tanabe, Secretária: Ana Maria 
Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Balanço Patrimo-
nial e as demonstrações financeiras datados de 30/09/2021, publicados no DOESP e Jornal Valor 
Econômico em 26/10/2021. Encerramento: A Ata foi lida e achada conforme, foi assinada por to-
dos os acionistas presentes e pelos membros. Assinatura: Yasushi Tanabe: Presidente, Ana Ma-
ria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte: Secretária. Acionistas: NEC Corporation - p.p. Yasushi 
Tanabe e Yasushi Tanabe. SP, 29/10/2021. Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte: Se-
cretária. JUCESP nº 560.182/21-1 em 24/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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.

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0039972-36.2021.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini 
Teodoro, Juiz de Direito da 30ªVC do Foro da Capital/SP.  Faz Saber a Paula Babriele Soares Lavor 
Costa, CPF Nº 424.289.778-22 que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por União 
Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
21.515,99, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 17 de Novembro  2021.  

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias Proc. 0009095-56.2020.8.26.0001. A Drª. Fernanda de Carvalho 
Queiroz, Juíza de Direito da 4ªVC do Foro Central do Foro Regional de Santana/SP, Faz Saber a  
Priscila Araujo Santos, CPF/MF Nº 379.192.668-31, RG Nº 43.556.405-5 e terceiros interessados, 
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do 
Cumprimento de Sentença que lhes move União Social Camiliana. Encontrando-se a executada em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada sua intimação, por edital, do bloqueio via SisbaJud no 
Valor de R$ 7.203,22, nos termos do artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 
dias.  Fica ciente a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição de manifestação 
apresentada, implicara na indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível 
para a conta vinculada ao juízo da execução. Nada Mais. Passando a fluir independentemente de 
outra intimação, sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de Maio de 2021. 

Bethacorp Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 11.676.479/0001-05
Aviso de Rescisão de Contrato

Informamos a empresa MIKE TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ/MF nº 12.075.325/0001-12, 
com sede a Rua Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 1090 - Barueri - SP, CEP 06433-010, 
que o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno e 
de Benfeitorias Corporificadas em Unidade Autônomas Condominais do Condomínio Betha 
Towers - Sala 2008 do Edifício Office Innovation - Bloco C firmado com a BETHACORP IN-
CORPORADORA LTDA., CNPJ/MF nº 11.676.479/0001-05 com sede na Rua Adelino Car-
dana nº 293, sala 101, Bloco C, Comercial Innovation - Barueri - SP, CEP. 06401-147, em 
23/06/2012, encontra-se rescindido conforme cláusula IX, desde 01/11/2021; outrossim, informa-
mos que aguardamos contato para efetuar os trâmites finais previstos no referido Instrumento.

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1042733-04.2013.8.26.0100. A MM.Juíza de Direito  
da 1ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Paula Regina Schempf Cattan, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a empresa Bioclean Energy S/A, CNPJ 08.912.100/0001-04, que : Maria Lucila 
Melaragno C.P.F. nº 037.805.138-54, Ernane Iung, CPF nº 253.492.298-00, Milton Egon Eggers, 
CPF nº 010.272.470-91, Ricardo Lacanna Júnior, CPF nº088.512.498-73, Rubens da Silva Miranda 
C.P.F nº 269.016.504-00, Edgard Karnick Nahas, C.P.F. nº 042. 090. 618-59 e Rogério Pereira, 
C.P.F. nº 179.998.848-12, moveram a ação de execução de titul o extrajudicial , referente ao 
inadimplemento do contrato MÚTUO . Objetivando o pagamento atualizado as folhas 451/453 em 
03/2021 ao qual perfaz o valor de R$ 5.905.174,03 e encontrando-se a empresa executada, em 
lugar incerto e não sabido, foi deferida sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 3 dias, pague a importância devida e corrigida até a data do efetivo 
pagamento, bem como honorários advocatícios de 5%, já reduzidos pela metade, sob pena de 
serem penhorados bens, e pagamento de honorários em sua totalidade arbitrados em 10% sobre o 
valor do débito, o reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em 
execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá 
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis)parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, querendo 
embargar, terá o prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para 
apresentar resposta. Não ausência de resposta, será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 19 de julho de 2021.  

Lucia Camargo Nunes (*)
Citroën e Peugeot apostam no delivery 
limpo e silencioso

No setor automotivo, já é bastante discutido que a ele-
trificação no Brasil avançará com mais força entre veículos 
comerciais do que nos automóveis de passeio. 

E por alguns motivos: com o crescimento exponencial 
do e-commerce, as empresas de entrega e frotistas 
passaram a investir em frotas eletrificadas. Primeira-
mente para se adequarem aos padrões ESG. Silencio-
sos e eficientes, significam menor custo operacional e 
sustentabilidade.

Antonio Filosa, COO América do Sul da Stellantis, cita 
que 63% dos consumidores no mundo preferem adquirir 
produtos de empresas que têm ações orientadas à preser-
vação do meio ambiente. “Esta é uma pauta de negócios 
e uma pauta social”, avalia. 

Stellantis

Antonio Filosa

Dois lançamentos simultâneos
De olho nesse filão de comerciais elétricos no last 

mile, a Stellantis ataca com dois modelos de uma só 
vez: o Citroën e-Jumpy e o Peugeot e-Expert, am-
bos importados da França, e início das vendas em 
fevereiro. 

Com preços de R$ 329.990, quase o dobro dos modelos 
a diesel, os furgões 100% elétricos possuem motor de 136 
cv e autonomia de 330 km. 

Pensando nos custos operacionais, as marcas prometem 
manutenção com valor 60% inferior ao dos modelos tér-
micos e as baterias recebem 8 anos de garantia – ambas 
têm projetos de descarte da bateria junto com empresas 
parceiras. 

com prefeituras, anunciou que vai lançar ano que vem o 
Tan EV, SUV de sete lugares, que promete autonomia de 
pouco mais de 400 km. 

A aposta da BYD é alta: brigar com modelos elétricos 
de marcas já consagradas, como Porsche, Audi, Merce-
des-Benz e BMW. O preço do Tan deve ficar próximo de 
R$ 500 mil. 

Por isso, a primeira concessionária da BYD no Brasil 
será aberta pela Eurobike, especializada no segmento 
premium – possui em seu portfólio as marcas Audi, BMW, 
BMW Motos, Mini e Porsche. 

BYD

BYD Tan EV.

Sinobrasileira
Outra chinesa, a Great Wall Motors, que comprou as 

instalações da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP), 
inicia produção local em 2023. Ela faz o caminho inverso 
de algumas asiáticas, que começaram com operações de 
importação para sentir o mercado e só então partiram 
para uma planta. 

A ideia é transformar a planta em uma de suas bases de 
produção de automóveis. Os modelos que serão fabricados 
aqui ainda não foram divulgados. 

Entre os executivos brasileiros já nomeados, estão Pedro 
Bentancourt (General Motors e Nissan), para o cargo de 
diretor de relações externas e governamentais. Oswaldo 
Ramos, com passagens por Ford e Stellantis, é o diretor 
comercial da Great Wall. 

A fábrica terá capacidade de produzir 100 mil unidades 
por ano, cinco vezes mais do que a Mercedes-Benz, e 
expectativa de gerar 2 mil empregos. 

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

Renault lidera segmento
Em relação aos modelos a diesel 1.6 de 115 cv, os furgões 

Peugeot e Citroën custam R$ 168.990. Enquanto o Expert 
diesel vendeu até outubro 3.250 unidades e detém 11,4% 
de participação no mercado, o Jumpy teve 2.613 unidades 
emplacadas (9,2%). 

O líder do segmento, o Renault Master a diesel 2.3 de 130 
cv, tem 25% do mercado, com 7.104 unidades vendidas até 
outubro. Seu preço parte de R$ 206.800. 

Empresas investem nos elétricos
O filão de elétricos comerciais é estratégico e potencial. 

Basta ver o investimento que a VWCO fez para produzir 
em Resende (RJ) o e-Delivery: R$ 150 milhões. Quando 
lançado, o caminhão compacto 100% elétrico já possuía 120 
pedidos. A Ambev é uma das maiores clientes. A fabricante 
e distribuidora de bebidas já adquiriu 100 veículos, de uma 
intenção de compra de 1.600 até 2023 para eletrificar 35% 
de sua frota. 

VW

VW e-Delivery 

Já a Americanas acaba de receber 100 Renault Kangoo 
Electric que serão utilizados em 9 cidades para as entregas 
last mile. Os veículos fazem parte da estratégia de descar-
bonização da companhia, que contará com mais de 500 
modelos ecoeficientes em sua frota. A locadora Unidas é 
parceira na terceirização da frota da Americanas. 

Chineses pensam grande
Duas marcas chinesas avançam sobre o mercado brasileiro. 

A BYD, já conhecida pela venda de comerciais elétricos, 
como ônibus e caminhões, principalmente em parceria 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 9
89

1-
8D

84
-4

57
3-

C
23

5.



Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 02 de dezembro de 20216

Ekkasit919_CANVA

#tenhacicatrizes

Octavio Alves Jr.

Por que a adaptabilidade é a 
rainha das competências?

Octavio Alves Jr. (*)

O que é adaptabilidade?
A adaptabilidade é a aptidão de viver em 

condições diferentes das quais você estava 
acostumado(a). O Stephen Hawking, um 
dos maiores cientistas do século XX disse: 
Inteligência é a capacidade de se adaptar 
à mudança.

As transformações tecnológicas e sociais 
têm trazido um ritmo alucinante de mudança 
para a sua vida pessoal e profissional. Por 
exemplo, um novo namoro, o nascimento 
de um filho, a perda de um ente querido, 
uma mudança de emprego, por vontade 
própria ou por demissão, uma outra chefe, 
um novo ERP ou uma alteração no modelo 

de negócios.
Você não controla o que muda à sua volta, 

você somente controla como você se sente 
com relação a estas mudanças.

A grande verdade é que todo mundo gosta 
de mudanças, mas ninguém quer mudar, pois 
para tal deve-se sair da zona de conforto. 
Não adianta ter um alto nível intelectual, 
diplomas das melhores faculdades e ampla 
experiência, se você não utiliza todo esse 
potencial e conhecimento para adaptar-se 
a novos cenários.

Como se tornar mais adaptável?
Foque no resultado - Encare as novas 

regras como oportunidades e não como 
obstáculos. Foque no resultado e não nas 
dificuldades. Identifique os benefícios e 
ganhos que podem vir em consequência 
da mudança.

Identifique e reconheça seus sen-

timentos - O medo te bloqueia. Entenda 
como o medo se processa dentro de você. 
Conhecendo-se melhor, você identificará as 
razões que te levaram a esse estado emo-
cional e poderá sair dele mais rapidamente.

Assuma o controle - Ter a consciência de 
que os resultados que você tem na sua vida 
são sua responsabilidade é fundamental para 
começar a avaliar as suas experiências de 
outra forma e com isto começar a aprender 
com as lições que a vida tem te apresentado.

Tenha pensamentos adequados - O 
seu futuro vai sendo construído pelas suas 
escolhas. A maioria dessas escolhas é feita 
pelo seu inconsciente. Os seus pensamen-
tos repetitivos vão ficando programados no 
seu inconsciente e, portanto, vão definindo 
como será o seu futuro. Portanto, tenha 
os pensamentos adequados para criar a 
realidade que você deseja ter na sua vida.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
Executivo internacional com larga experiência em 

vendas, marketing e desenvolvimento de negócios. 
Master practitioner em programação neurolinguística 

(SBPNL). Alumni do IBGC e da Kellogg School of 
Management. Cursos executivos na Sloan MIT School 
of Management e na Singularity University. Professor 

convidado nos cursos de pós-graduação da FGV. 
Criador de conteúdos em áudio e vídeo sobre Liderança 

e Desenvolvimento Pessoal no LideraCast. Trabalhos 
de Expansão de Consciência e xamanismo no Instituto 
Tadashi Kadomoto, Instituto Cambará e O&O Academy.

disponibilizar o status desta jornada em todos esses acessos, 
entregando na ponta um atendimento impecável. 

O consumidor está buscando opções e ferramentas para 
tornar sua tomada de decisões mais fácil e independente, 
tanto no online como no offline, sem abrir mão do atendimento 
personalizado e humano. Do cardápio online às lojas sem 
checkout (atendimento autônomo, sem caixas) – as pessoas 
estão mais receptivas a tecnologias que tragam praticidade, 
mas sem renunciar a um atendimento mais próximo. 

Em um exemplo prático, elas querem comprar em poucos 
cliques no app de uma loja ou sem pegar filas numa lanchone-
te – mas que tenha todo suporte caso necessite de qualquer 
atendimento para dúvidas ou problemas. E neste sentido, 
mais tecnologia e ferramentas inovadoras que maximizem 
a eficiência tanto do processo da compra quanto da venda 
se tornam fundamentais. Processos consistentes, em tempo 
real e, principalmente, eficientes. 

O digital não se tornou apenas uma obrigação para varejis-
tas: ele revelou a importância da conveniência, das opções 
personalizadas e de novas experiências. 

Processos de trocas flexíveis e sem burocracia, platafor-
mas com navegação intuitiva e amigável e vantagens – frete 
grátis, desconto na compra. Tudo isso conta na decisão de 
compra. Mas outro ponto é importante: o tom da conversa. 

Para criar laços e gerar um relacionamento genuíno com o 
seu público, marcas e empresas precisam deixar no passado 
o diálogo rebuscado e propor uma conversa leve e huma-
nizada em todos os seus canais – do marketing de atração 
ao pós-venda. 

Tecnologia para construir experiências - No relatório 
“Estado do Cliente Conectado”, combinado com as pesquisas 
da McKinsey e da IPSOS, a Salesforce aponta que 88% dos 
clientes esperam que as empresas acelerem as iniciativas 
digitais. Além disso, 69% disseram que querem que as em-

Yuri Menck (*) 

Mas como se comunicar e atrair esse público cada vez 
mais digital? 

Jornadas relevantes para um cliente omnichannel - A 
experiência se tornou o novo oxigênio para os negócios no 
ambiente online. Uma tendência que deve se manter forte 
nos próximos anos. O consumidor de hoje busca empresas 
que entregam a melhor jornada em todos os aspectos: aten-
dimento, produto, comunicação, suporte… De acordo com 
um estudo feito pela RightNow, 86% dos consumidores estão 
dispostos a pagar até 25% a mais para ter um atendimento 
melhor. 

Também são cada vez mais omnichannel e querem a mesma 
experiência nos diversos canais de uma empresa ou marca, 
inclusive no ambiente físico. Os clientes precisam ter a 
opção, por exemplo, de comprar no site e retirar na loja e 
as empresas precisam operar com plataformas capazes de 

presas ofereçam novas formas de obter produtos e serviços 
existentes e 54% disseram que também querem inovação 
nestes quesitos. 

E esse novo momento do consumidor digital também já está 
impactando as experiências físicas – e isso é um caminho sem 
volta. Ou seja, as lojas físicas precisam ser reinventadas para um 
mindset digital em primeiro lugar. A Amazon já vem mostrando 
um tremendo progresso neste sentido em suas lojas experi-
mentais nos EUA. A verdade é que tudo isso traz um desafio 
para as empresas de tecnologia que oferecem infraestrutura 
e ferramentas necessárias para a construção dessas jornadas. 

Rapidez, segurança e disponibilidade são quesitos funda-
mentais que uma plataforma deve fornecer ao usuário. É 
necessário um ecossistema de serviços dinâmicos, baseado 
em computação de borda que possa garantir uma operação 
segura e sem conflito de acesso às nuvens, armazenamento 
e processamento, que além de tudo esteja em constante 
inovação com a criação de novas soluções. 

Na Lumen, acompanhamos atentamente essas transforma-
ções e mudanças de comportamento. Trabalhamos muito de 
perto com nossos clientes de diferentes segmentos, buscando 
soluções que atendam às necessidades particulares de cada 
um na busca por proporcionar experiências incríveis lá na 
ponta, para seu consumidor final. O varejo digital do futuro 
fala de uma relação próxima, com jornadas fluidas em um 
ambiente seguro. 

E entre a empresa e o seu consumidor final há um universo 
de possibilidades tecnológicas para construir experiências 
incríveis, que a Lumen pode proporcionar unindo uma das 
maiores e mais bem conectadas redes de entrega de conteúdo 
do mundo com poderosas soluções de edge computing. É a 
inovação trazendo o que há de mais humano para o varejo 
digital. Esta é a nossa jornada.

(*) - Formado em Engenharia Industrial Elétrica (UTFPR), com Pós em Gestão de 
TI (Unicenp) e MBA em Gestão Executiva (Insper/SP),  

é Marketing Manager Lumen, Brasil.
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Passamos por grandes mudanças e esta transformação afetou diretamente nosso comportamento e a maneira de consumir. 
Em 2020, o e-commerce brasileiro cresceu 41% e ganhou 13 milhões de novos consumidores. São milhares de pessoas que 

ingressaram no varejo digital e, mesmo com a flexibilização das restrições, adotaram este modelo de compra no seu dia a dia.

VAreJO 
digiTAl: 

inOVAçãO 
eM JOrnAdAs 

cAdA Vez MAis 
huMAnizAdAs

    leia na página 6

cOMpOrTAMenTO e A MAneirA de cOnsuMir
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianases 

Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FERnAnDO PEREIRA RAMOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1981, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de José Alves Ramos e de Isabel de Sousa Ramos. A pretendente: 
LIDIAnE FLOREnCIO DE LIMA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Lourenço de Lima e de Severina Florencio do Nascimento Lima.

O pretendente: BRunO CALASAnS PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvanilde Pereira Neto e de Valdirene Calasans 
dos Reis. A pretendente: MOnICA MIRAnDA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 05/04/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otacilio Miranda da Silva 
e de Maringe Miranda Bitencourt da Silva.

O pretendente: MAnOEL CICERO BEzERRA DE LIMA, profissão: policial militar, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Pindoba, AL, data-nascimento: 15/12/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcina Bezerra de Lima. A pretendente: 
LuzInALVA CARnEIRO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Riachão do Jacuípe, BA, data-nascimento: 15/11/1955, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Anisio Carneiro da Silva e de Maria Marcira da Silva.

O pretendente: JAILSOn DE SIquEIRA CânDIDO nETO, profissão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Serrita, PE, data-nascimento: 20/02/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Itanê de Siqueira e de Maria José Neto. A preten-
dente: CLEIDE BARBOzA DOS SAnTOS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Verdejante, PE, data-nascimento: 09/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Romão Antonio dos Santos e de Creuza Maria Barboza dos Santos.

O pretendente: GILBERTO DOS SAnTOS ADRIAnO, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Adriano Sobrinho e de Maria Neuza dos 
Santos Adriano. A pretendente: RuTE DA SILVA BISPO, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Alves Bispo e de Lucicleide da Silva Bispo.

O pretendente: AnDERSOn RODRIGO RAMIRO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosa Aparecida Ramiro. A pretendente: 
KARIn LuCI FIGuEREDO, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim José Figueredo e de Tereza Maria Figueredo.

O pretendente: DAnIEL GOMES DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1982, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Francisco Gomes dos Santos e de Neusa 
Alves Nascimento. A pretendente: MAISA GABRIELA DE OLIVEIRA DA SILVA, pro-
fissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio 
Matias da Silva e de Vera Lucia de Oliveira.

O pretendente: JOãO DOS SAnTOS SOuSA, profissão: apontador de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 07/09/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Raimundo de Sousa e de Maria dos Santos Sousa. A 
pretendente: JuLIAnA BARBOSA DOS SAnTOS, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: Central, BA, data-nascimento: 25/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Cupertino Barbosa dos Santos e de Miraci Brito dos Santos.

O pretendente: MAGnOEL MIRAnDA MELO, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1994, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Lucena de Melo e de Magdalia Miranda de Freitas. A pretendente: 
CRISLAInE SAnTOS SOuzA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz 
de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/08/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Claudionor Moura de Souza e de Marinalva Moreira dos Santos de Souza.

O pretendente: RODOLFO GOMES GOnçALVES, profissão: auxiliar logístico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wellington Soares Gonçalves e de 
Elzenilde Katia Gomes Gonçalves. A pretendente: JESSICA SOARES DE CARVALhO 
BEzERRA TORRES, profissão: técnica de saúde bucal, estado civil: solteira, naturali-
dade: Osasco, SP, data-nascimento: 17/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Solon Bezerra Torres e de Rosa Maria Soares de Carvalho Torres.

O pretendente: EDMILSOn BEzERRA DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1975, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Bezerra dos Santos. A pretendente: 
PRISCILLA BáRBARA GIMEnEz, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 18/12/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Gimenez.

O pretendente: LuCAS CAMPOS DE MORAES, profissão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 14/12/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Lopes de Moraes e de Noeli de 
Campos de Moraes. A pretendente: AMAnDA DOS REIS FREITAS, profissão: agente 
de negociação de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Verissimo de Freitas Neto e de Maria dos Anjos Almeida Reis.

O pretendente: JOSEMAR EVAnGELISTA DE MACEDO, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 29/01/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Apolonio José de Macedo e de Maria 
Edna Evangelista. A pretendente: STEPhAnyE zAnIBOnI, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1991, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Altair Zaniboni e de Vera Lucia Zaniboni.

O pretendente: nICOLAS DE SOuzA CABRERA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Teofilo Cabrera Lopes e de Evanira de Souza Lopes. 
A pretendente: PATRICIA RAFAELA ALVES DOS SAnTOS, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: Lajedo, PE, data-nascimento: 24/06/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rafael Alves dos Santos e de Doralice Izidio de Aguiar.

O pretendente: CLEyTOn SEnA MOuRA, profissão: coordenador de vendas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 14/04/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira de Moura e de Valdivia Sena Souza. A pre-
tendente: BIAnCA MEnDES OLIVEIRA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Laércio Oliveira da Silva e de Mirian Mendes Oliveira da Silva.

A pretendente: MARIAnA REy LOPES, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1983, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Marco Aurelio da Fonseca Lopes e de Lidia Maria Rey Alvarez Lopes. 
A pretendente: TALITA SAnTAnA DA SILVA, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Santana da Silva e de Edenilde Alves da Silva.

O pretendente: OTAVIO SChMIDT, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1982, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sergio Schmidt Filho e de Maria Aparecida Ferreira Lima Schmidt. 
A pretendente: CAROLInE CRISTInA SOARES, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cioneia Cristina Soares.

O pretendente: AMAuRI BATISTA BORGES, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Batista Borges e de Leonete Francisca 
Borges. A pretendente: hELIAnE DA SILVA, profissão: aposentada, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Garça, SP, data-nascimento: 22/02/1959, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Victor da Silva e de Francisca Alves da Silva.

O pretendente: EVERTOn WILLIAM CARDOSO DE OLIVEIRA, profissão: vigilante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1989, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David Florentino de Oliveira 
e de Maria Alice Cardoso de Oliveira. A pretendente: AnDRESSA PEREIRA SILVA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 04/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agmar 
Franco Silva e de Shirlei Nidia Pereira.

O pretendente: AnDREI DOS SAnTOS SILVEIRA, profissão: capoteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Silveira e de Claucira de Souza dos Santos. 
A pretendente: SIMOnE AMARAL DOS SAnTOS, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 03/04/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Amaral dos Santos e de Maria 
do Socorro Santos.

O pretendente: GILVAn BERnARDO DA SILVA, profissão: orientador sócio educativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genival Bernardo da Silva e de Rosa 
Maria da Silva. A pretendente: JuCILEIDE ALVES DA SILVA, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Alves da Silva 
e de Teresa Maria da Silva.

O pretendente: ThIAGO SAnTOS SOuzA, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1999, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Cicero da Silva Souza e de Jussara Lino dos Santos. 
A pretendente: JúLIA COuTInhO RODRIGuES, profissão: expert em interação III, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Roberto Pereira Rodrigues 
e de Veranice Barbosa Coutinho.

O pretendente: DAnILO LIBERATO LISBOA DOS SAnTOS, profissão: gerente de 
loja, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Lisboa dos Santos e 
de Suzana Liberato Lisboa dos Santos. A pretendente: nATáLyA CRISTInA FERREIRA 
DE ARAuJO, profissão: telefonista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Eufrasio Antonio de Araujo Junior e de Marcia Ferreira da Silva.

O pretendente: JEMERSOn BATISTA DOS SAnTOS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 18/06/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josiel Braz dos Santos e de Marinalva Batista. A 
pretendente: STEFAny MOuRA MOREIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/2002, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jogenildo Moreira da Silva e de Antonia Moura da Silva.

O pretendente: JOSé DIêGO SOARES GOnçALVES, profissão: assistente de de-
partamento pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 
18/03/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves 
da Silva e de Vilma Soares da Silva. A pretendente: nIquELy FERRAz DOS SAnTOS, 
profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 27/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdivio 
José dos Santos e de Maria Ferraz dos Santos.

O pretendente: MAnOEL MESSIAS FRAnçA DE JESuS, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Estância, SE, data-nascimento: 26/09/1984, residente 
e domiciliado em Santos, SP, filho de João Cardoso de Jesus e de Terezinha Mateus 
da França. A pretendente: DAIAnA DIAS MOREIRA, profissão: atendente de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandra Dias Moreira.

O pretendente: nATALICIO ALVARO nunES DOS SAnTOS, profissão: coordenador, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itabaiana, SE, data-nascimento: 24/12/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves dos Santos e de 
Gidelma Nunes da Silva. A pretendente: CAMILA FERREIRA TAJES, profissão: autô-
noma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vladimir Ferreira Tajes e 
de Claudia de Oliveira Tajes.

O pretendente: EDEzIO DE JESuS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 05/12/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Lucia de Jesus Santos. A pretendente: SILVAnA 
DE LIMA DAnA, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Orlando Dana e de Rosa Maria de Lima Dana.

O pretendente: MAuRICIO TAVARES hAEnSEL, profissão: analista de projetos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Murilo Zemantauskas Haensel e de Silvana 
Cristina Tavares Haensel. A pretendente: ShEILA ROMãO DE OLIVEIRA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Soares de Oliveira 
e de Antonia Romão de Oliveira.

O pretendente: DAVID DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jonas Donato da Silva e de Célia Barbosa Dutra da Silva. A pretenden-
te: RAyAnnE DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: agente de atendimento, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 20/05/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fábio Silva dos Santos e de Aiara Santos de Oliveira.

O pretendente: ThALES FERnAnDO DOS SAnTOS nOGuEIRA, profissão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Luiz Fernando Borges Nogueira e de Ana Paula 
dos Santos Nogueira. A pretendente: KAThLEEn BuTzKE, profissão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Augusto Butzke e de Soraia Domingos.

O pretendente: ROGERIO DOS SAnTOS GOMES, profissão: repositor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiza Gomes de Melo. A pretendente: 
SAnDRA hELEnA SAnTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 01/10/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Antonio dos Santos e de Odete Inacia de Souza.

O pretendente: KELVIn CARLOS MACEDO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itamarandiba, MG, data-nascimento: 27/06/1993, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Jorge Paulo Macedo e de Zilda Maria Martins. A pretendente: AnGéLICA 
CRISTInA DO nASCIMEnTO, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Roberto do Nascimento e de Maria Aparecida Guedes da Silva Nascimento.

O pretendente: EDInILSOn MACIEL FERREIRA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rancharia, SP, data-nascimento: 17/03/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonildo Maciel Ferreira e de Thereza Maria Ferreira. 
A pretendente: MARIA FRAnCInETE DA ROChA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Acaraú, CE, data-nascimento: 02/11/1982, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Antonio Lourenço Sobrinho e de Geralda Marques de Araújo.

O pretendente: MATEuS DOS SAnTOS FERREIRA MAnOEL, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1996, residente 
e domiciliado Rua Lauro Porta, 91, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de André Henrique 
Manoel e de Ana Maria dos Santos Ferreira. A pretendente: nAARA LIMA ROChA, 
profissão: gerente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz Matos Rocha e de Conceição de Maria Lima Rocha.

O pretendente: AnTônIO MOnTEIRO DA COSTA, profissão: pintor, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 28/03/1961, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Monteiro da Costa e de Inacia Valentim Monteiro. A 
pretendente: ERIzEnE MEDRADO SAnTOS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 21/11/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bastos dos Santos e de Francisca Medrado Cruz.

O pretendente: ERISMAR DA SILVA MAChADO, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vitória do Mearim, MA, data-nascimento: 24/05/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson do Nascimento Machado 
e de Maria Heloisa Araujo da Silva. A pretendente: ELAInE COSTA DE OLIVEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/04/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Costa de Oliveira e de Maria José de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL GOMES DA SILVA, profissão: professor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1995, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edison Gomes da Silva e de Ivaneide Sateles da Silva. A pretendente: 
nATháLIA ARAuJO SOuzA, profissão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1997, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, filha de Wilson Galego Souza e de Maria de Fátima Pereira de Araujo Souza.

O pretendente: hIGOR SAnTOS DE MOuRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Lemos de Moura e de Ana Paula Santos de 
Oliveira. A pretendente: RAyAnE ACSA BARBOSA, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1996, residente e domici-
liada nesta Capital, SP, filha de Josué José Barbosa e de Inônia Maria Santana Barbosa.

O pretendente: FELIPE FERREIRA BARRETO, profissão: supervisor de logística, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ildeberto Pereira Barreto e de Ana Maria 
Ferreira. A pretendente: GIuLIA OLIVEIRA VIEIRA, profissão: gerente de loja, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1997, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Elson Francisco Vieira e de Marlene Pereira de Oliveira Vieira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO LOPES, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1971, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Lopes e de Raimunda Benedita de 
Souza Lopes. A pretendente: KATIA SAnTOS DA ASSuMPçãO, profissão: supervisora 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/05/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião dos 
Santos da Assumpção e de Maria Rita da Assumpção.

O pretendente: MAThEuS CAnDIDO PInhEIRO FIDELIS DA SILVA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Pinheiro Fidelis da 
Silva e de Lilian Candido Nogueira Pinheiro Fidelis da Silva. A pretendente: LuAnA APA-
RECIDA DE SOuzA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Gomes da Silva e de Regina Aparecida de Souza.

O pretendente: FRAnCISCO FARIAS DA SILVA, profissão: gerente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Redenção, CE, data-nascimento: 09/10/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Farias da Silva e de Elineuda de Aquino Fa-
rias da Silva. A pretendente: BEATRIz CRISTInA nEVES COTRIM, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Livramento de Nossa Senhora, BA, data-nascimento: 
05/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Abdias 
Souza Cotrim e de Fatima Neves Brandão Cotrim.

O pretendente: nILSOn SEVERInO DE ABREu, profissão: aposentado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Nepomuceno, MG, data-nascimento: 19/10/1955, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cândido Neto e de Judite de Abreu. A pretendente: 
MARIA DE FATIMA FuRquIM VIEIRA, profissão: auxiliar de cabeleireira, estado civil: 
viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1964, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Furquim e de Francisca de Assis.

O pretendente: GABRIEL RIBEIRO CAMPOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudia Ribeiro Campos. A pretendente: BRunA LIMA 
DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Rubens Rogerio Cosmos dos Santos e de Maria Sonia da Consolaçao Lima Anjos.

O pretendente: VICTOR AuGuSTO DA SILVA SAnTOS, profissão: supervisor adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/04/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Ailton Augusto dos Santos e de Roberta 
Rodrigues da Silva. A pretendente: REnATA PIRES DOS SAnTOS, profissão: assisten-
te administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio 
dos Santos e de Sonia Maria Pires dos Santos.

O pretendente: DAnILO ChIMEnTI DOS SAnTOS, profissão: técnico ADSL, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pinto Bento dos Santos e de Philips Chimenti 
dos Santos. A pretendente: PERLA ODARA DE SOuzA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio de Souza e de Marta Alves Pereira.

O pretendente: REGInALDO ALVES DA SILVA, profissão: professor de educação fisica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 06/11/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Alves e de Luzia 
Rodrigues da Silva. A pretendente: DAnIELA PIRES LIMA, profissão: fotógrafa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Palmeiras, BA, data-nascimento: 02/09/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldicio Pires Lima e de Maria Consuelia Libarato Lima.

O pretendente: DAnIEL ESDRAS DA SILVA FIORE, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guararema, SP, data-nascimento: 06/06/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Buzatto Fiore e de Sandra 
Maria da Silva. A pretendente: KAMILLA nASCIMEnTO BERTELI DOS SAnTOS, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/09/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Berteli 
dos Santos e de Ana Claudia Nascimento Berteli dos Santos.

O pretendente: ALESSAnDRO ALVES COSTA, profissão: empilhador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Carinhanha, BA, data-nascimento: 13/11/1984, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Ailton Araujo Costa e de Adelice Alves Costa. A 
pretendente: nEIDIAnE DE SOuSA, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 23/04/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimunda Nonata de Sousa.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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O pretendente: BORIS SOLOMOn, de nacionalidade brasileira, professor universitário, 
solteiro, nascido em Niterói, RJ, no dia (26/04/1967), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Bernardo Solomon e de Rachel Solomon. A pretendente: LILIAnA 
PATRICIA CzERWInSKI JARDEnI, de nacionalidade brasileira, pedagoga, viúva, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (21/10/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Raul Czerwinski e de Maria Czerwinski.

O pretendente: FRAnCISCO SAMPAIO PAnICO, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido em Santos, SP, no dia (25/06/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Geraldo Panico e de Edma Sampaio. A pretendente: ELIzABETh 
LEITE DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, médica, divorciada, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (27/06/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Américo dos Santos e de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos.

O pretendente: GuSTAVO LEMOS PETTA, de nacionalidade brasileira, advogado, divor-
ciado, nascido em Campinas, SP, no dia (26/12/1980), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Augusto Cesar Petta e de Maria Clotilde Lemos Petta. A pretendente: 
VIRGÍnIA GOMES DE BARROS E SILVA, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em Garanhuns, PE, no dia (28/01/1986), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Elcio Alves de Barros e Silva e de Maria Emilia de Barros e Silva.

O pretendente: JOSé WALMIR LIRA MAnTEnA, gerente predial, divorciado, nascido 
em Canapi, AL, no dia (06/09/1982), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Leônidas Moura Mantena e de Edileuza Camilo Lira. A pretendente: ITAMáRIA PEREIRA 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, universitária, divorciada, nascida no Estado de 
Minas Gerais, no dia (21/04/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Anisio Soares de Oliveira e de Isabel da Silva Pereira.

O pretendente: LuIz FELIPE MOnTEIRO GARCEz, de nacionalidade brasileira, estagiário 
de direito, solteiro, nascido em Nova Iguaçu, RJ, no dia (01/10/1990), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Ferreira Garcez e de Marcia Lopes Monteiro 
Garcez. A pretendente: IzABEL KAROLInA MELLO FuRTADO, de nacionalidade bra-
sileira, estudante, solteira, nascida em Campo Bom, RS, no dia (13/09/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Furtado e de Josiana Mello Furtado.

O pretendente: PEDRO PIRES SCIAROTTA, de nacionalidade brasileira, jornalista, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Francisco Sciarotta Neto e de Denise da Silva Pires. A pretendente: 
LETÍCIA DE SOuzA GÓES, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida 
em Pouso Alegre, MG, no dia (31/08/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Nirceu Góes e de Maria do Carmo de Souza Góes.

O pretendente: RAFAEL LEFTEL, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Max Leftel e de Maria Cristina Ribeiro da Silva Leftel. A pretendente: GABRIELA 
MIRELLA LIMA nERy, de nacionalidade brasileira, consultora de vendas online, solteira, 
nascida em Aracaju, SE, no dia (19/07/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Gerson Brito Nery e de Maria Jacira Gomes de Lima.

O pretendente: VALTER SuMAn JúnIOR, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Itajubá, MG, no dia (19/12/1987), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Valter Suman e de Edna Maria Mota Suman. A pretendente: IzABEL CRISTInA 
MOnASTERIO GuERRA, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (16/11/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Francisco José Guerra e de Cristina Cecilia Monasterio Guerra.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

Acesse:

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