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Como o princípio 
de transparência 
tributária afeta 
as empresas?

Você sabia que 
o princípio da 
transparência 
tributária está 
presente na 
Constituição 
Federal Brasileira? 

Conforme o artigo 
150, inciso 5º, “a lei 
determinará medi-

das para que os consumi-
dores sejam esclarecidos 
acerca dos impostos que 
incidam sobre mercadorias 
e serviços”. 

Tal princípio, como di-
reito por parte do contri-
buinte, representa uma 
forma de se saber o que 
está sendo cobrado pelo 
governo, como os tributos 
estão sendo arrecadados 
e posteriormente desti-
nados, de maneira que se 
tenha uma compreensão 
maior acerca de tais ati-
vidades e se possa cobrar 
melhorias em serviços de 
natureza pública.

No entanto, mais de três 
décadas após a promulga-
ção do documento, esse 
princípio ainda é nebuloso 
para muitas empresas, em 
um cenário de imensa com-
plexidade. São inúmeros os 
tributos que podem incidir 
sobre produtos e serviços 
– ICMS, ISS, PIS/Cofins, 
IPI, entre muitos outros 
–, o que pode tornar boa 
parte das atividades fiscais 
pouco claras.

 Assim, torna-se im-
portante e essencial que 
as empresas direcionem 
parte de seus esforços em 
atividades que contem-
plem uma revisão fiscal 
tributária rigorosa, não 
apenas pela sua própria 
segurança, mas também 
pensando em seu público 
consumidor. Mas isso não é 
um trabalho simples. Hoje, 
a alta carga tributária exige 
das organizações muita de-
dicação e tempo de traba-
lho empenhado em termos 
de responsabilidade fiscal. 

No ranking geral do 
Doing Business – que avalia 
o ambiente regulatório, sua 
aplicação e a facilidade de 
se fazer negócios no país 
–, o Brasil ocupa a 124ª po-
sição entre 190 nações de 
todo o mundo. Além disso, 
o país é o que mais gasta 
horas para pagamento de 
impostos, com 1501 horas 
por ano, número cinco ve-
zes maior em comparação 
com a média da América 
Latina, que despende 317,1 
horas anuais em atividades 
dessa natureza.

Dentro desse cenário, é 
preciso que as empresas 

se organizem e estejam 
com seus processos fiscais 
e tributários atualizados 
de maneira recorrente, 
visto que a legislação e co-
branças do gênero podem 
sofrer alterações ao longo 
do tempo. Isso permite 
que as companhias tenham 
visibilidade em relação ao 
pagamento de impostos, 
quitando suas obrigações 
tributárias e se prevenindo 
de notificações e penalida-
des por parte do Fisco.

Além disso, estabelecer 
um equilíbrio na carga 
fiscal da empresa, atri-
buindo transparência aos 
processos, possibilita, por 
exemplo, um grau maior na 
busca por investimentos, 
resultando em uma melhor 
e mais eficiente atividade 
empresarial.

Neste sentido, criar pa-
râmetros e políticas de 
Compliance fiscal – ampa-
rados por uma estrutura e 
equipe próprias da área – 
também se apresenta como 
uma opção interessante às 
organizações

De maneira que os times 
e profissionais envolvidos 
possam trabalhar de acor-
do com as responsabilida-
des tributárias do negócio. 
Isso envolve atividades 
como o controle e moni-
toramento de entregas das 
obrigações fiscais, organi-
zação e armazenamento de 
documentos, padronização 
de processos, entre outras. 

Claramente, estabelecer 
tais práticas demanda pre-
paração por parte de uma 
empresa, tanto em questão 
de recursos humanos e 
suporte especializado ex-
terno, quanto em relação 
à cultura organizacional 
da companhia, que deve 
ser guiada por valores 
que contemplem a Ética 
e Moral.

Em muitas empresas, po-
líticas de Compliance ainda 
são vistas como um ônus, 
um encargo desnecessá-
rio que apenas aumenta 
os custos relacionados a 
processos, mas a verdade 
é que estamos falando de 
uma atividade estratégica 
para o negócio – sobretudo 
diante da alta complexida-
de tributária de um país 
como o Brasil. 

Em suma, mudar essa 
cultura é um dever das 
lideranças e é fundamen-
tal para a sobrevivência 
de seus negócios a longo 
prazo.

(*) - Formado em Direito, 
com mais 20 anos de experiência 

no ramo jurídico, com especialização 
em direito tributário, é sócio 

no FNCA Advogados.

Roberto Cardone (*)

Fabian Valverde (*)  
 
Quando as pessoas me questionam 

o que fazer para potencializar os re-
sultados em suas empresas, respon-
do instantaneamente: “Arrume um 
mentor”. Nos últimos 22 anos sempre 
tive a oportunidade de trabalhar com 
os mais brilhantes mentores que 
impulsionaram os meus resultados 
tanto profissionais como pessoais. 

A jornada nessas duas décadas foi 
interessante. Primeiro como funda-
dor de empresa ainda na faculdade, 
totalmente sem experiência e com 
muita vontade. Na sequência, atuei 
em uma empresa que virou líder glo-
bal de seu segmento saindo do zero. 
Ainda teve passagem por grande em-
presa de software, me tornar sócio da 
Auddas que atua como consultoria 
em planejamento, gestão, capital e 

M&A e, finalmente, voltando a fundar 
empresa com a Paketá.

Algo em comum em todo esse 
período foi a presença marcante 
de mentores. De acordo com o mo-
mento de vida e experiência, minha 
relação com os meus mentores foi 
amadurecendo. Recorrendo a eles, 
consegui ter acesso aos insights, 
experiências e sabedoria de outras 
pessoas. Eles compartilham comigo 
o que aprenderam em seus sucessos 
e, o que geralmente é ainda mais 
interessante, com seus fracassos. 

Seus pontos de vista diferentes 
são como um guia que me conduz 
onde não sou capaz de enxergar para 
além de minhas limitações pessoais 
e conhecimentos. Isso tem me ajuda-
do a pilotar os negócios em tempos 
bons, ruins ou ótimos. Sem nenhuma 

hesitação, posso afirmar que, sem 
meus mentores, eu nunca teria che-
gado tão longe. Uma pessoa que é 
boa mentora é alguém que foi mais 
longe que você, já viu mais coisas, 
falhou de formas mais interessantes 
e venceu desafios mais complexos do 
que os que você enfrentou. 

Isso também é válido para pessoas 
que ganharam profundidade em um 
tema que você não teve a chance de se 
dedicar tanto. Muita gente preenche 
esses requisitos, até mesmo simulta-
neamente. Em cada período da vida, 
tive em média dez mentores de perfis 
muitos variados. Para construir sua 
base de mentores, o primeiro ponto é 
não se enganar. Na minha experiência 
prática, dificilmente se encontra um 
mentor “completão”. 

Aquela pessoa que pode lhe ajudar 

em múltiplas áreas e habilidades com 
uma grande profundidade é o tipo 
“mosca branca” difícil de encontrar. 
Ao descobrir isso, fui me cercando 
de mentores com diferentes perfis 
e personalidades. Mentor pode ser 
um superior imediato, pode ser 
aquela pessoa super qualificada de 
outra área da empresa, um membro 
do Conselho de Administração, a 
especialista em um tema que você 
quer conhecer um pouco mais, um 
dos investidores da sua empresa, 
alguém da sua família ou até mesmo 
uma colega de faculdade que tomou 
rumos bem diferentes dos seus. 

Para citar os meus exemplos, sem 
citar diretamente os mentores, hoje 
tenho nos meus favoritos do celular 
“o mago das finanças”, “o mentor dos 
mentores”, “o super vendedor”, “a 

líder de pessoas”, “o especialista em 
growth”, “o modelador de crédito”, “a 
estrategista”, “a relações públicas”, 
“o mestre das artes marciais”, “o 
cara da captação/funding”... E como 
forma de retribuir ao mundo, fico 
feliz em estar na lista de favoritos de 
algumas pessoas como seu mentor.

Já imaginou ter um mentor e com-
partilhar com ele seus planos, sonhos 
e ansiedades? Com essa relação de 
simbiose e troca (sim, o mentor 
também cresce com seu mentorado) 
você tem a oportunidade de ver o 
que o seu mentor vê, pensar o que 
ele pensa e então aplicar essas ideias 
em seu negócio e vida de formas que 
talvez nunca tenha imaginado. Perde 
tempo não! Arrume um mentor!

(*) - Fundador e CEO da Paketá, é sócio na 
Auddas.

Setor que engrandece 
as atividades de uma 
empresa, a Ouvidoria 

é uma etapa que vem após o 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC), resolvendo 
as demandas que este de-
partamento falha quando 
não consegue satisfazer o 
consumidor. 

O período da pandemia da 
Covid-19 fez com que hou-
vesse um aumento conside-
rável no consumo. De acordo 
com um levantamento feito 
pela Secretaria Nacional do 
Consumidor, as queixas re-
ferentes ao SAC no mercado 
de e-commerce, por exem-
plo, subiram 61% de 2019 a 
2020. E no 1° semestre de 
2021 já foram registradas 
mais reclamações do que em 
todo o ano de 2019. 

“Este é apenas um exem-
plo de como os consumi-
dores exigem cada vez 
mais serem, literalmente, 
ouvidos. A implementação 
de uma boa Ouvidoria pode 
ser fonte de resolução de 
problemas e evita que se 
forme uma massa de detra-
tores da marca. No início 
do ano, quando o consumo 
vem de um momento mais 
intenso, ter uma área como 
essa operando é funda-
mental”,  contextualiza 
Diogo Hartmann, fundador 
da 3C Plus, sistema de call 

A implementação de uma boa Ouvidoria evita que se forme uma 
massa de detratores da marca.

J.A.Puppio (*)

O Coronavírus se mostra bastante 
suscetível a mutações. 

Como o controle mundial por meio 
de medidas protetivas e da vacinação 
ainda se mostra insuficiente, até por 
conta de correntes negacionistas que 
ainda encaram a pandemia como algo 
simples e se mostram refratárias à imu-
nização, o vírus da Covid-19 encontra 
o ambiente propício para gerar novas 
variantes, cada vez mais preocupantes 
como o sarampo, a tuberculose etc.

Essa faceta cruel só torna ainda 
mais premente a necessidade de 
conscientização sobre a importância 
de cuidados tão elementares, como o 
uso de máscara de proteção, que aliás 
protege não só da Covid-19, mas de 
outras doenças infectocontagiosas 
propagadas por meio de gotículas 
espalhadas no ar. Nesses 20 meses 
de convivência com a pandemia do 
Coronavírus, aprendemos que a vacina 
não garante 100% de imunidade. 

Assim, a máscara de proteção 
usada corretamente ocupa o papel 
de segunda medida muito eficaz no 
combate à propagação do Corona-
vírus. Com a descoberta da variante 
ômicron da Covid, países europeus, 
como a Alemanha, passaram a exigir 
o uso de máscaras profissionais pela 

A máscara de proteção ocupa o papel de 
segunda medida muito eficaz no combate 

à propagação do Coronavírus.

Consumo em alta traz 
demanda por serviços e 

atendimentos de qualidade
Desde 2017, todos os órgãos públicos do Brasil são obrigados a ter uma Ouvidoria.  Entretanto, 
a aplicação desta área no mercado privado ainda é bastante limitada frente ao enorme potencial dela
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a zada de Ouvidoria pode 

captar se as reclama-
ções dos clientes vêm 
de um lugar comum e 
pautar outros núcleos 
da empresa para quais 
problemas devem ser 
solucionados antes 
que cheguem mais de-
mandas nesse sentido. 
Não basta apenas ter 
a área funcionando, é 
necessário usá-la de 
forma estratégica. 

 4) Decisões baseadas 
em dados - Seguindo 
a tendência de mer-
cado de ações data 
driven - pautadas por 
dados - um serviço de 
Ouvidoria bem coor-
denado pode ser um 
grande apoio neste 
sentido. Com sistemas 
digitais, os operadores 
e gestores conseguem 
gerar dados importan-
tes vindo das reclama-
ções dos clientes. 

“Caso haja a suspeita de 
que algum ponto da opera-
ção precisa ser melhorado 
ou que está dando certo, 
as respostas captadas pela 
Ouvidoria podem dar uma 
boa base para que sejam sa-
nadas estas dúvidas”, finaliza 
o empreendedor. - Fonte e 
outras informações: (https://
3cplusnow.com/).

center que  utiliza o tele-
fone como principal meio 
de comunicação ativo ou 
receptivo. 

Para auxiliar empreende-
dores em garantir o melhor 
atendimento via telefone, 
o especialista elenca qua-
tro pontos positivos para 
apostar em uma Ouvidoria 
eficiente, principalmente 
nesta época do ano:
 1) Cliente em primeiro 

lugar - “É mais do que 
conhecida a prática da 
Amazon de ter a ‘cadei-
ra do cliente’ sempre 
em suas reuniões”, 
exemplifica. Para ele, 
apenas o ato da empre-
sa ter uma Ouvidoria 
implantada e em per-
feito funcionamento 

já traz uma segurança 
ao cliente no momento 
de resolução de proble-
mas com a loja. Desta 
forma, ele se sente 
menos desassistido. 

 2) Insights para plane-
jamento - O início do 
ano é um período onde 
as empresas definem 
seus planejamentos 
para o restante dos 
meses e os insights 
vindos de trocas com 
os consumidores são 
fundamentais para que 
sejam implementadas 
ações e medidas que 
otimizem, ainda mais, a 
operação da empresa. 

 3) Antecipação de futu-
ros problemas - Uma 
operação ágil e otimi-

Uso de máscara lhe dá proteção 
eficaz contra novas variantes

proteção. Um estudo da USP apontou 
a eficiência de filtragem de alguns tipos 
de máscaras disponíveis no Brasil. As 
N95 ou PFF2 são as mais indicadas, 
com uma eficácia superior a 98%.

Outro estudo, dessa vez do FMI, 
tendo como base as regras para uso 
da proteção nos Estados Unidos, es-
timou que a obrigatoriedade do uso 
de máscaras preservou cerca de 87 
mil vidas e potencialmente poderia 
ter poupado a vida de mais 58 mil 
americanos, caso o uso obrigatório se 
estendesse para todo o país. Mas elas 
não agem sozinhas. É preciso ainda 
manter o distanciamento social, cuidar 
da higienização correta das mãos e 
respeitar o calendário vacinal. 

Desta forma, se não podemos vencer 
o risco pandêmico, que tem se mostra-
do cíclico, fazendo a nossa parte, con-
seguimos ao menos conviver com ele 
sem grandes riscos para a nossa saúde 
e de toda a comunidade. Precisamos 
ter o cuidado especial ao escolher a 
máscara correta para podermos ter 
a segurança correta por esta decisão 
ao adquirir sua proteção não esque-
cer que somente as máscaras PFF2 
e N95 podem lhe trazer a proteção 
necessária.

(*) - É empresário e autor do livro 
“Impossível é o que não se tentou”.
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população em locais públicos e com 
grande circulação de pessoas. 

Especialistas afirmam que o modelo 
N95, ou PFF2 (peça facial filtrante), 
é o mais eficaz para evitar a infecção 
por aerossóis, mas deve ser usada 
com todas as recomendações. Dados 
disponíveis até o momento apontam 
que a ômicron tem maior potencial 
de disseminação e de reinfecção de 
pessoas que já tiveram Covid.

No cenário brasileiro, a nova va-
riante reforçou a importância das 
máscaras PFF2 e N95, e fez retroceder 
a possibilidade de relaxamento da 
obrigatoriedade do uso deste tipo de 

Arrume um mentor



Brasil é o principal 
destino Latam  
de data centers

O Brasil possui o 
principal mercado 
de data centers da 
América Latina, 
impulsionando mais 
de 40% do investimento 
total na região

Segundo relatório divulgado 
pela ReportLinker, em 
2021, são cerca de 17 pro-

vedores terceirizados operando 
em mais de 44 instalações no 
país. Além do mercado ter gerado 
mais de US$ 680 milhões apenas 
em 2020. A aceleração da trans-
formação digital, projetada pela 
pandemia da Covid-19, aqueceu 
o setor e houve um aumento no 
desenvolvimento de data cen-
ters em hyperscale, colocation 
e investimento por provedores 
em nuvem.  

Um dos fatores que não se 
pode ignorar é o fato do Brasil ser 
o país mais populoso da América 
Latina, com mais de 210 milhões 
de habitantes. Segundo o IBGE, 
os dados de 2020 indicam que o 
país possui cerca de 24,9 habitan-
tes por quilômetro quadrado, o 
que já é um atrativo para o setor. 
Além disso, as empresas de cloud 
services querem e precisam estar 
perto dos seus usuários. Portan-
to, o Brasil se torna uma opção 
atrativa na hora de escolher um 
local para abrigar seu centro de 
processamento de dados.  

Hoje, quando se fala em data 
center, logo se pensa em latência, 
ou seja, o tempo que os dados 
levam para viajar da origem ao 
destino. Fica mais prático optar 
por um país que não atenda só o 
mercado nacional, mas aos países 
que estão próximos também. 
Segundo lista feita pela Data 
Centre Magazine, com o top 
10 principais, entre os países 
emergentes, mercados de data 
centers do mundo, São Paulo 
ficou em 5º lugar. O Brasil é o 
único país da América Latina 
a entrar no ranking. Ainda em 
2020, São Paulo recebeu mais 
de US$ 295 milhões em investi-
mento no setor.  

A tendência é esse número 
crescer, principalmente com o 
leilão do 5G realizado. A chegada 
dessa nova tecnologia acarreta-
rá um gigantesco aumento do 
tráfego de dados gerado pela 
Internet das Coisas (IoT), reali-
dades virtual e aumentada, e Big 
Data. Os investimentos em mais 
espaços de armazenamento de 
dados ficarão ainda mais fortes. 
A aplicação de uma internet mais 
potente no país, como o 5G, é 
fundamental. Já que, segundo a 
OCDE, temos 78,3% de brasilei-
ros conectados e o Brasil ocupa 
a 5ª posição no ranking de países 
em população online. 

Ou seja, a sociedade brasileira 
é super engajada em termos 
digitais. Com a pandemia da 
Covid-19, onde o consumo de 
dados aumentou, essa realidade 
ficou ainda mais evidente.  Para 
auxiliar toda essa demanda por 
conectividade e transferência 
de dados, é preciso da infraes-
trutura de data centers, como 
o Colocation, por exemplo, que 
esteja preparada para hospedar 
servidores de todos os tamanhos. 
Segundo o relatório divulgado 
em 2016 pelo departamento 
de Comércio Internacional dos 

EUA, o Brasil foi apontado como 
o quarto maior consumidor de 
data centers americanos, atrás 
de Canadá, Japão e Reino Unido. 

A expectativa é que esses nú-
meros cresçam, o que mostra um 
potencial de atração para o nosso 
mercado, seguindo a tendência 
de que o consumo de dados 
está cada vez mais próximo da 
borda. Outro item relevante é 
a natureza geomorfológica e 
geológica. Comparando a outros 
países da América Latina, o Brasil 
possui baixos riscos de desas-
tres naturais, sendo um ponto 
importante e vantajoso ao país 
como escolha de implantações de 
data centers. Ainda possui uma 
extensão favorável a instalação 
de rede e uma área continental 
super conectada. Já que são três 
pontos diferentes de chegada de 
cabos submarinos: São Paulo, Rio 
de Janeiro e Fortaleza. 

Os estados recebem dados 
de diversos continentes, que 
permite maior tráfego de dados, 
com alta velocidade e com menor 
latência. Ainda segundo o relató-
rio divulgado pelo ReportLinker, 
um dos principais atrativos do 
país para o mercado de data 
centers é o fato de existirem mais 
de 75 instalações, que incluem 
colocation, telecomunicações e 
provedores de serviços, creden-
ciadas pelo Uptime Institute Tier 
III. Este certificado garante o 
funcionamento ininterrupto do 
data center, evitando que ele seja 
desativado por falta de energia, 
por exemplo. 

É um número bastante ex-
pressivo e que colabora com a 
oferta de mercado, ou seja, mais 
um ponto a favor do Brasil. Outro 
fator que se mostrou bem rele-
vante ao setor, foi a introdução 
da LGPD. O que trouxe ainda 
mais credibilidade ao mercado, 
consolidando o processamento 
e armazenamento de dados 
em território nacional, visando 
o que é mais importante: a 
segurança.  

Essa junção de fatores, aliados 
a um mercado que historicamen-
te tem um gap de alguns anos de 
infraestrutura e virtualização, 
colocam o Brasil como um dos 
principais países para atrair tal 
demanda. Apesar de todos esses 
benefícios, ainda é necessário 
investir mais em mão de obra 
especializada, já que a escassez 
do mercado de tecnologia da 
informação continua recorrente 
no setor. 

Além disso, outro ponto de 
atenção é a necessidade de 
instalação de mais capacidade, 
pois com a rapidez da aceleração 
digital e com a chegada do 5G, 
a tendência é precisar de cada 
vez mais espaços para armaze-
namento de dados.   

O que também podemos des-
tacar é que temos uma matriz 
energética favorável ao desen-
volvimento da indústria, aliando 
o crescimento dos negócios à 
agenda ESG. 

Com um mercado de energia 
livre maduro, que viabiliza boas 
soluções de fornecimento atra-
vés de fonte de energia limpa 
e renovável. Além disso, nossa 
infraestrutura de transmissão e 
distribuição de energia se desta-
cam no cenário latino-americano. 

(*) - É Diretor de Expansão Latam da 
Odata (https://odatacolocation.com/).

Vitor Caram (*)

3www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira 11 de janeiro de 2022

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

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Um estudo da Guia 
Business Media apon-
tou: 88,4% das em-

presas consideram esse 
controle imprescindível 
para os negócios e com a 
dimensão virtual ficou ainda 
mais prático. Sendo assim, a 
assinatura digital se tornou 
uma aliada de procedimen-
tos mais rápidos e seguros. 

Para Paula Sino, gerente co-
mercial da Assine Bem, “entre 
os principais benefícios desse 
modelo, está a administração 
eficiente dos arquivos”. Con-
forme uma pesquisa, realizada 
pela Forrester, há uma melho-
ria de 85% na produtividade. 
Entretanto, isso é apenas o 
começo, existem inúmeros 
proveitos. A seguir, listamos 
alguns:
	 •	Mais eficiência - Uma 

palavra para definir essa 
tecnologia é a precisão. 
Isso porque o uso dessa 
inovação ajuda a clas-
sificar e segmentar os 
tratados de acordo com 
suas características. “É 
possível catalogar com 
etiquetas e deixar os 
documentos a cliques de 
distância. Além disso, há 
uma chance menor de 
acontecer algum erro de-
vido a como as informa-
ções são armazenadas”, 
complementa Paula. 

  Dessa forma, fica mais 
simples guardar e loca-
lizar registros, princi-
palmente aqueles impor-
tantes, consultados com 
frequência. Ademais, 
segundo a Associação 

O gerenciamento por intermédio da Internet reduz 
drasticamente a circulação de papéis.

Você ainda arquiva seus 
documentos em gavetas?
A gestão de documentos online é uma prática cada vez mais adotada, pois facilita na ordenação de 
arquivos e o desenvolvimento de processos

e fornecedores, 54% 
também acreditaram na 
melhora ao aderirem a 
essa iniciativa. Outros 
53% afirmaram: hábitos 
ambientais, sociais e de 
governança abrem novas 
fontes de financiamento 
e taxas mais competiti-
vas. 

	 •	Segurança contra fa-
tores físicos e natu-
rais - Ao utilizar o ge-
renciamento tradicional 
de arquivos, uma das 
preocupações é com 
sua integridade, pois é 
preciso tomar diversos 
cuidados nessa circuns-
tância. Com a gestão 
digitalizada, há menos 
chances de algum de-
sastre natural alterar seu 
conteúdo. 

De acordo com Paula, 
“tudo é salvo em sua máxi-
ma integridade em nuvem, 
dessa forma, fica mais fácil 
acessar algum assunto, por 
exemplo”. Além disso, o gas-
to com manutenção também 
cai drasticamente, afinal, 
não há tantos desembolsos 
quanto se fossem físicos. 

Portanto, com a assinatura 
digital, é possível ficar por 
dentro das tendências do 
mercado, economizar de 
maneira assertiva e, ainda, 
ser destaque entre os con-
correntes. O melhor: suas 
gavetas ficarão vazias para 
você acomodar seus objetos 
pessoais. - Fonte e maisn 
informações, acesse: (www.
assinebem.com.br).

Brasileira de Empresas 
de Gestão de Documen-
tos, profissionais brasi-
leiros perdem cerca de 
duas horas procurando 
dados em fichas aco-
modadas fisicamente. 
Portanto, todos ganham 
com isso, afinal, o tempo 
de trabalho é otimizado 
e a eficácia também. 

	 •	Menos custos - De acor-
do com um levantamento 
realizado pela Gartner, 
aproximadamente 3% 
dos gastos das organi-
zações são direciona-
dos para custos como 
pastas, tintas e demais 
materiais para armaze-
namento e manutenção 
de impressos. Ainda, as 
estatísticas mostram: 
em média, são perdidas 
dez mil folhas por ano 
para cada colaborador. 
Investir em uma reten-
ção via web é um ganho 
a longo prazo, inclusive, 

o monitoramento tem 
um valor notavelmente 
baixo. 

	 •	Sustentabilidade - O 
gerenciamento por inter-
médio da Internet reduz 
drasticamente a circu-
lação de papéis. Isso 
além de contribuir para 
a atenuação de contas, 
também colabora com 
a preservação do meio 
ambiente. Atualmente, o 
ESG - práticas de enga-
jamento social, cuidados 
com o ecossistema e 
métodos justos de go-
vernança - está entre os 
tópicos mais procurados 
pelas entidades. 

  Consoante a um relatório 
do International Busi-
ness Report, feito pela 
Grant Thornton, em 29 
países, para 89% dos 
entrevistados, o ESG é 
importante para as ven-
das. Ao falar de relacio-
namento com os clientes 
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Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A
CNPJ/ME nº 08.279.191/0001-84 - NIRE 35.300.334.311

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Cardif 
do Brasil Seguros e Garantias S/A (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova 
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes à 
assembleia os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: A Assembleia 
foi presidida pelo Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, e secretariada pelo(a) Sr(a). Ana Paula Schmidt. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas; e (ii) a 
autorização aos representantes legais da Companhia para realização de todos os atos necessários para o 
pagamento dos referidos dividendos intermediários. 5. Deliberações: Os acionistas presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Distribuir dividendos 
intermediários no valor total de R$18.672.481,84 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$18.643.289,24 (dezoito milhões, 
seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), decorrentes do 
lucro líquido apurado no exercício social, e R$ 29.192,60 (vinte e nove mil, cento e noventa e dois reais e 
sessenta centavos), decorrentes da reserva de lucros acumulados, conforme Balanço Patrimonial levantado 
em 30/06/2021, dividendos intermediários estes atribuídos aos acionistas da seguinte forma: (i) O valor de 
R$ 18.670.115,44 (dezoito milhões, seiscentos e setenta mil, cento e quinze reais e quarenta e quatro 
centavos) ao acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e (ii) O valor de R$ 2.366,40 (dois mil trezentos e sessenta 
e seis e quarenta) ao acionista Cardif Assurance Risques Divers S.A.. 5.2. Autorizar os representantes 
legais da Companhia a tomarem todas as providências necessárias à efetivação do crédito, e pagamento 
aos acionistas dos dividendos intermediários ora distribuídos. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi por 
todos os presentes assinada. Mesa: Presidente - Francisco Javier Valenzuela Cornejo; Secretária: Ana Paula 
Schmidt. Acionistas: BNP Paribas Cardif S.A., representado por Emmanuel Peleje; e Cardif Assurance 
Risques Divers S.A., representado por Emmanuel Peleje.  São Paulo, 10 de dezembro de 2021. Mesa: 
Presidente - Francisco Javier Valenzuela Cornejo - p.p. Emmanuel Peleje; Ana Paula Schmidt - Secretário(a). 
Acionistas: BNP Paribas Cardif S.A. - p.p. Emmanuel Peleje; Cardif Assurance Risques Divers S.A. - 
Emmanuel Peleje. JUCESP nº 663.878/21-4 em 27/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Eduardo Villela (*)

Costumo dizer, antes de tudo, que a 
leitura de livros é um exercício funda-
mental para adquirirmos a capacidade 
de entender o mundo ao nosso redor. 
A partir dela, nós nos tornamos ca-
pazes de formar uma opinião crítica 
acerca dos acontecimentos políticos 
e sociais da nossa era. Assim, evita-
mos, por exemplo, cair na armadilha 
das fake news. As vantagens trazidas 
pelos livros são inúmeras. 

Eles nos estimulam a pensar, melho-
ram a nossa imaginação, enriquecem 
o nosso vocabulário. A discussão 
acerca da conscientização política e 
social é construída principalmente 
por meio de três pilares: família, esco-
la e livros. Através do conhecimento 

transmitido pelos livros, as pessoas 
têm a oportunidade de entender o 
seu papel no espaço em que vivem. A 
leitura promove uma reflexão crítica 
e nos traz autoconhecimento. 

Ao estudar história, por exemplo, é 
possível entender como determinada 
sociedade se comportava no passado 
e como ela chegou até aqui. O livro 
nos dá a clareza do que não pode ser 
esquecido e não deve ser repetido. 
Leituras de obras de política ou histó-
ria estimulam a construção de valores 
e princípios básicos para o convívio 
harmônico em sociedade.

A leitura de boas obras contribui 
para os leitores exercerem a cidada-
nia e serem capazes de se tornarem 
agentes transformadores da socie-

dade ou do meio em que vivem - um 
indivíduo mais consciente de seus 
direitos e deveres agrega e ajuda na 
construção de um bairro, cidade e 
país melhor. Por fim, afirmo que a 
leitura de bons livros estimula ainda 
a consolidação de valores essenciais 
para uma sociedade democrática. 
Ela é uma poderosa vacina frente à 
ignorância e à manipulação. 

Não é por acaso que uma ferramenta 
tão poderosa para a conscientização 
política e social das pessoas e para o 
bom exercício da cidadania como o 
livro, seja desvalorizada, controlada 
e censurada por grupos e regimes 
autoritários.    

(*) - É book advisor e profissional com mais de 16 
anos de experiência no mercado editorial.

O papel da leitura na conscientização 
política de uma sociedade
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Matéria de capa
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Com as mudanças no formato de trabalho, muitas 
companhias precisaram buscar novas formas de 
se reiventar para atrair seus consumidores, visto 

que os clientes já não escolhem os produtos ou serviços 
apenas pela qualidade, mas sim pelos valores da marca 
e como ela se relaciona com o mundo. 

 
Para Rapha Avellar, um dos líderes mais influentes em 

marketing, tecnologia e empreendedorismo de sua geração, 
estratégias de marketing bem construídas serão fundamen-
tais para qualquer empresa se manter em pé e conseguir 
estar à frente dos concorrentes.

“Atualmente, muitas empresas trabalham com os mesmos 
produtos e, muitas vezes, com qualidade semelhante, mas o 
que faz uma se diferenciar da outra é a conexão criada com 
a comunidade, pois agora as pessoas também estão preocu-
padas com os valores e propósitos da marca e o que ela faz 
pensando no público e na sociedade com um todo”, explica.

 
Para conseguir estar à frente das tendências e poder 

proporcionar experiências relevantes para o público, é 
necessário que as marcas acompanhem as tendências 
de mercado, além de realizarem decisões estratégicas de 
empresa, com um marketing mais assertivo e fiel ao que o 
seu negócio precisa. Pensando nisso, separamos algumas 
dicas do que será tendência para o próximo ano.

 
Comunidades - As pessoas estão cada vez mais inte-

ressadas nos valores e cultura apresentados pelas marcas 
e, com isso, passam a buscar por empresas com as quais 
elas se identificam com os propósitos. 

Pensando nisso, trazer a comunidade para a construção 
de uma marca é uma estratégia de marketing fundamental 
para quem deseja alavancar seus negócios, seja por meio das 
redes sociais, pesquisas ou qualquer outro insight. Afinal, 
nada melhor do que ouvir atentamente aos feedbacks e 
buscar por soluções que agreguem todos os consumidores.

 
NFTs (tokens não fungíveis)- Foi um dos assuntos mais 

comentados de 2021, visto que esses tokens oferecem uma 

Social Selling e Marketing Interativo - Popularizado 
durante a pandemia, o social selling, mais conhecido como 
venda social, é um mecanismo de criação de relaciona-
mentos e vendas através das redes sociais. Além de um 
espaço para criar relações de interação com o público, 
as redes sociais também possibilitam a prospecção de 
possíveis clientes. 

Como um dos principais recursos do social selling, a live 
commerce ou shop streaming têm ganhado destaque por 
transformar as transmissões ao vivo em uma ferramenta 
necessária para manter e fortalecer as vendas do varejo. 

Para isso, as lives são realizadas para aproximar o 
consumidor da marca de maneira prática, além de gerar 
oportunidade de interação, por não mostrar apenas os pro-
dutos, mas também por oferecer entretenimento, conexão 
e informação.

 
Uso de Dados - Se antes as ações eram realizadas de 

forma massiva, hoje por outro lado as marcas já entenderam 
a importância de oferecer aos seus consumidores produtos/
serviços e atendimento mais personalizados. Para isso, 
é fundamental que as empresas acumulem e analisem a 
quantidade astronômica de dados que colhem. 

Até porque, a capacidade de atender aos clientes da 
melhor forma, depende das métricas da fonte de dados 
disponíveis e, principalmente, de como as organizações 
aproveitam essas informações.

 
Experiências híbridas - Com a tendência de experiên-

cias híbridas para 2022, as marcas precisam compreender 
qual a melhor forma de incorporar os elementos da inteli-
gência artificial em espaços físicos, mantendo a atratividade 
e conexão com o público jovem. 

De acordo com a Pesquisa Executiva de Tendências de 
Marketing Global realizada pela Deloitte, 75% dos em-
presários disseram que desejam investir em experiências 
híbridas no próximo ano, com o intuito de aumentar a 
personalização e a conexão com o cliente.

 
Marketing de influência - Como muitos sabem, os in-

fluenciadores digitais fazem parte do dia a dia das pessoas, 
impactando diretamente a vida de todos os consumidores 
online. Segundo o Manifesto do Influencer Marketing, 82% 
dos entrevistados afirmaram que seguem recomendações 
sugeridas pelos influencers. 

Com isso, muitas marcas passaram a investir em campa-
nhas com influenciadores, mas, para isso, é muito impor-
tante que o público-alvo tenha afinidade com a celebridade 
escolhida para que a imagem transmitida seja de veracidade 
e não de apelo comercial.

 
Para 2022 essa tendência será ainda maior, visto que o 

Brasil é um dos países que mais consomem redes sociais. 
Sabendo disso, as marcas devem apostar em influenciadores 
que tenham conexão com o produto e serviço oferecido, o 
que gerará bons resultados para ambos os lados. 

“O mundo caminha cada vez mais para o digital e podemos 
perceber essa evolução de maneira exponencial. Por isso, é 
muito importante que as marcas se atentem às tendências e 
busquem inovar para criar ainda mais credibilidade e cone-
xão com seu público”, finaliza. - Fonte e mais informações, 
acesse: (https://raphaavellar.com.br/).
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Após dois anos atípicos, muitas empresas passaram a compreender a importância da tecnologia para o desempenho de seus negócios.

possibilidade infinita de novos negócios. Não à toa, muitas 
marcas estão adotando as NFTs como parte das estratégias 
de suas empresas e, sem dúvida alguma, será uma grande 
tendência para os próximos anos. 

Isso porque, esses tokens unem alguns elementos capa-
zes de despertar a identificação no público-alvo e trazer o 
senso de pertencimento, que é o exato ponto onde muitas 
marcas precisam chegar para conquistar seus clientes. O 
fato é que hoje, para se conectar com o seu consumidor de 
maneira genuína, é essencial ir muito além de campanhas 
genéricas, como as que costumávamos ver.

 
Inteligência artificial - Com o mundo em constante 

transformação, a Inteligência Artificial é uma resposta à 
velocidade dessas mudanças. Por entregar soluções ino-
vadoras e disruptivas para os mais variados segmentos, ela 
ajuda as marcas a otimizar processos, além de reduzir o 
tempo de produções mais complexas. 

Por isso, a expectativa é de que a IA continue caminhando 
para se tornar uma das tecnologias mais transformadoras 
que a humanidade já desenvolveu e deve ser ainda mais 
explorada pelas organizações nos próximos anos.
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O mundo bancário 
mudou mas mantém a 

segurança da impressão
Mesmo com tantas 
situações novas, 
informações impressas 
ainda têm papel 
imprescindível no setor 
financeiro por questões 
regulatórias de fluxo de 
trabalho

Segundo um estudo re-
alizado pelo IDC, 53% 
dos processos de fluxo 

de trabalho financeiro ainda 
envolvem impressão. No 
entanto, muitas empresas 
ainda têm dificuldade para 
saber quantas impressões 
ou cópias são feitas diaria-
mente, ainda mais neste 
momento em que podem 
ter funcionários trabalhando 
tanto do escritório quanto 
de casa. 

Enquanto seguimos rumo a 
novas formas híbridas de tra-
balho, o desafio é construir 
um ambiente de TI seguro 
que proteja os clientes e da-
dos confidenciais mantidos 
por organizações financei-
ras, sejam essas informações 
digitais, impressas ou ambas. 
Soluções de tecnologia 
robustas e seguras devem 
ser implementadas a fim de 
proteger empresa e clientes 
de qualquer futuro evento 
catastrófico - algo que mui-
tos especialistas defendem 
ser provável. 

Um recurso de segurança 
que poderia ser mais uti-
lizado são os dispositivos 
de impressão inteligentes 
que foram ganhando ainda 
mais inteligência com o 
passar dos anos, ganhando 
recursos como armazenar 
informações em uma rede 
ou na própria impressora. Só 
que, durante o último um ano 
e meio, com a pandemia e o 
home office, impressoras de 
escritórios praticamente não 
foram usadas - e a manuten-
ção programada desses equi-
pamentos provavelmente foi 
adiada ou mesmo perdida. 

Isso acende um grande 
sinal vermelho, porque sig-
nifica que os dispositivos em 
rede ficaram vulneráveis a 
ataques ou comprometidos. 
Resumindo, se as impresso-
ras inteligentes instaladas 

em escritórios não estiverem 
devidamente protegidas 
por meio de atualizações 
regulares de firmware e 
não tiverem configurações 
de controle de acesso que 
impedem que documentos 
confidenciais sejam vistos ou 
acessados por pessoas inde-
vidas, eles representam um 
risco à segurança do negócio. 

Existe um desafio seme-
lhante para as organizações 
que fornecem a seus fun-
cionários dispositivos de 
impressão para uso em casa. 
Coletar informações sobre 
esses dispositivos por meio 
de uma auditoria quando eles 
não estão no local da rede 
é uma tarefa logística mais 
difícil do que para dispositi-
vos que ficam no escritório e, 
portanto, precisam de uma 
solução tecnológica cuida-
dosamente pensada. 

Por essa razão, é funda-
mental que as instituições 
financeiras adotem soluções 
em nuvem capazes de não 
apenas ter uma visão total 
de todos os arquivos de 
clientes que estão sendo 
manipulados, mas também 
de monitorar e avaliar riscos 
comportamentais a fim de 
evitar vazamentos de dados 
maliciosos ou acidentais. 

Uma organização que 
lida com o dinheiro de seus 
clientes tem a obrigação de 
saber, por exemplo, se um 
determinado funcionário 
está driblando a rede para 
imprimir dados de corren-
tistas e investidores ou se 
criou cópias adicionais de 
um documento sigiloso. Ou, 
ainda, se dados de um cliente 
específico estão sendo aces-
sados em grande frequência, 
totalmente fora do padrão. 

As regras para trabalhar 
em casa aceleraram a trans-
formação digital no setor 
financeiro, mas à medida 
que continuamos a fazer a 
transição para uma nova 
forma híbrida de trabalho, 
devemos garantir que a se-
gurança da impressão faça 
parte de nossa estratégia de 
transformação digital.

(*) - É consultor de serviços 
financeiros da Lexmark para a 

América Latina.

Gabriel Campos (*)

como vai ser a matriz energética do futuro, afinal? Os principais caminhos 
e as tendências do segmento são os condutores do Energy Hub Summit, 
promovido pelo Grupo de Inovação e Investimentos em Startups Sai do 
Papel no Rio Innovation Week. O evento será realizado entre os próximos 
dias 13 e 15 de janeiro, em formato híbrido (presencial e online), e já tem 
participações confirmadas de empresas como EDP, Petrobras, Furnas, 
Vibra Energia, Enel, Neoenergia, Comgás, Kongsberg, Constellation, 
Subsea 7, Basf e PwC. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no 
site: (https://sdp.saidopapel.com.br/eh-energy-hub-summit). 

E - Computação e Matemática 
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em 
São Carlos, está com inscrições abertas em três concursos públicos 
para professores doutores, nas  áreas de matemática e estatística 
aplicadas à indústria, álgebra e inteligência artificial. Os docentes 
serão contratados em Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa, com salário inicial de R$ 11.069,17. As inscrições devem 
ser efetuadas via internet até o dia 3 de fevereiro pelo link (https://
uspdigital.usp.usp.br/gr/admissao). Os concursos serão realizados em 
duas fases: a primeira será uma prova escrita e a segunda contemplará 
o julgamento do memorial do candidato, com uma prova pública de 
arguição e uma prova didática.

F - Comunicação com Clientes
O Grupo Epicus desenvolveu um aplicativo com o intuito de aperfeiçoar 
os serviços, concentrando todas as informações e solicitações em um só 
lugar. O novo recurso vai garantir maior segurança nas informações for-
necidas, de acordo com a LGPD e, também, mais agilidade nas atividades. 
Com o aplicativo, é possível acompanhar de perto todos os processos e 
serviços onde os clientes podem enviar e receber documentos e guias, 
além de sanar dúvidas, abrir chamados a qualquer momento, tudo isso 
através do chat. É a primeira empresa de contabilidade a unir os três 
elementos de gerenciamento de forma simultânea: compliance, conta-
bilidade e controladoria. Serviços como: departamento pessoal, direito 
contábil, RH, reengenharia, contabilidade, tributário, treinamento e 
capacitação. Saiba mais em (www.grupoepicus.com.br).

G - Mídias Digitais
De olho nessa frequente procura por melhora e totalmente alinhada com 
as necessidades atuais, a Maxxi Trainning, plataforma de capacitação 

A - Residência Artística 
A Funarte e a Aliança Francesa convocam todos os profissionais das 
áreas das artes cênicas (dança, teatro, circo e performance) para o Edital 
de Residências Artísticas. Com inscrições até o dia 4 de fevereiro, via 
formulário online, os proponentes podem ser brasileiros e franceses e 
poderão realizar aperfeiçoamentos artísticos e projetos de residências 
no Brasil e na França. O concurso concederá quatro bolsas de apoio 
financeiro, parcial ou integral, no valor de R$ 26.250,00 para os projetos 
contemplados, que serão realizados ao longo de, no mínimo, 30 dias 
no Brasil e 30 dias na França. Formulário de inscrição disponível em: 
(villa-tijuca.com/dev/inscricoes). Edital em: (https://bit.ly/FunarteA-
liançaFrancesa). 

B - Iniciativas Ambientais
A Câmara Municipal de Maricá, município do leste fluminense, aprovou 
a Lei Complementar que estabelece a criação de regime diferenciado de 
tributação local para iniciativas de proteção ambiental, como as chama-
das “moedas verdes” ou criptomoedas sustentáveis e fundos verdes. A 
alíquota do ISS pago por empresas localizadas em Maricá que prestem 
serviços ambientais será reduzida de 5% para 2%. O presidente da 
Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto, 
reforçou que foi criado o ambiente fiscal necessário para estimular 
empresas de produtos e serviços ambientais a se instalarem na cidade.

C - Liderança do Mercado
A Stellantis, companhia resultante da fusão entre Fiat Chrysler Auto-
mobiles e PSA, fechou o ano de 2021 com crescimento de 38% em sua 
participação de mercado no Brasil. O grupo vendeu 635.538 veículos 
no país no ano passado, chegando a um market share de 32% em uma 
indústria que totalizou 1.983.741 unidades. Principal marca da Stellan-
tis, a Fiat (431.068 carros comercializados) recuperou a liderança do 
mercado com uma fatia de 21,7%, o que significa um crescimento de 
34% em relação a 2020. Já a Jeep (148.786 veículos) teve market share 
de 7,5% (+35,1%). A Peugeot e a Citroën venderam 29.412 e 23.301 
carros no Brasil, respectivamente, e viram suas participações de mercado 
subirem para 1,5% e 1,2% (Ansa).

D - Futuro da Energia
No modelo de civilização em que vivemos, é impossível pensar em futuro 
ou desenvolvimento sem considerar o papel nevrálgico da energia. Mas 

e atualização técnica dos profissionais do setor automotivo brasileiro, 
elaborou com o apoio do Sebrae uma série de cursos de Mídias Sociais 
voltados ao primeiro emprego. Denominado de Primeiro Ofício e total-
mente gratuito, o programa se inicia nesta segunda quinzena com 20 
alunos, e já tem outras etapas programadas para fevereiro. Os temas 
são dois: ‘Aprenda Criar Conteúdo para Mídias Digitais’ e ‘Aprenda Criar 
Posts nas Redes Sociais’. Os pré-requisitos para se inscrever nos cursos, 
com 20 vagas por edição no total, é ter mais de 18 anos e ser iniciante no 
assunto. Inscrições e outras informações: (https://www.maxxitrainning.
com.br/cursos-e-aulas/#oficio) ou via whatsapp +55 19 9 9933-7227. 

H - Mérito Contábil
Carlos Pires, sócio-líder de Auditoria da KPMG no Brasil e na América 
do Sul, membro do Comitê Executivo da KPMG no Brasil e do Comitê 
Global de Auditoria da KPMG, foi agraciado com a medalha José Rojo 
Alonso, da Ordem do Mérito Contábil, pelo Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP). A distinta homenagem é 
destinada a profissionais que se destacam nas áreas de auditoria, perícia, 
mediação e arbitragem, e foi concedida ao executivo pela contribuição 
relevante à profissão de contabilidade e auditoria. A cerimônia de 
premiação foi realizada durante a sessão solene em comemoração aos 
75 anos de instalação do Conselho, no dia 17 de dezembro, na sede do 
CRC-SP, em São Paulo.

I - Idade X Desconto
Para começar o ano reforçando seu compromisso de oferecer os melhores 
produtos e serviços a seus consumidores, a Óticas Carol, maior rede 
de franquia ótica do Brasil, anuncia sua tradicional, e mais esperada 
campanha ‘’Sua Idade é Seu Desconto’’, que acontece nas lojas até o 
dia 28 de fevereiro. Realizada anualmente pela rede, a iniciativa oferece 
descontos proporcionais à quantidade de anos de vida do cliente em 
armações selecionadas por cada loja. Por exemplo, se o consumidor tem 
75 anos, o desconto será de 75%. A novidade é que, dessa vez, além 
das lentes tradicionais de grau, o cliente que comprar lentes solares 
graduadas também estará elegível para o desconto nas armações (www.
oticascarol.com.br).

J - Alimentação Saudável
A Bake and Cake Gourmet - plataforma gratuita e interativa de receitas, 
cardápios e lista de compras - disponibiliza mais de 1.000 receitas com 
cardápios veganos, vegetarianos, sem glúten, sem lactose, clássicos 
(sem restrições) e low carb, a fim de atender a um público que busca 
inserir em seu cotidiano uma rotina de alimentação saudável, mas que 
também seja saborosa e com pratos bem servidos. O intuito da empresa 
é oferecer uma ferramenta intuitiva que possa disponibilizar diversas 
opções de cardápios para  quem deseja se alimentar de forma saudável, 
com ingredientes simples e acessíveis no mercado, para que todo tipo 
de consumidor possa transformar sua alimentação. Outras informações, 
acesse: (https://bakeandcakegourmet.com.br).

O Ministério da Saúde 
publicou, no Diário Oficial 
da União de ontem (10), 
a portaria que estabelece 
o valor per capita anual 
que, com base em critério 
populacional, será a base 
de cálculo em 2022 para o 
incentivo financeiro a ser 
pago via Programa Previne 
Brasil.

De acordo com a Por-
taria nº 26, o valor per 
capita anual será de R$ 
5,95, para o cálculo do 
incentivo financeiro com 
base em critério popula-
cional – recurso que será 
transferido a municípios e 
ao Distrito Federal nas 12 
competências financeiras 
do ano de 2022. Na porta-
ria, constam, no anexo, os 
valores a serem recebidos 
pelo Acre, Alagoas, Amazo-
nas, Amapá, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo e Goiás. O 
total de recursos orçamen-
tários apresentados é de R$ 
1.269.239.979,72.

Em vigor desde janeiro 
de 2020, o Previne Brasil 

Segundo o boletim Focus, 
estimativa passou de 0,36% para 0,28%.

As projeções constam 
do segundo boletim 
Focus de 2022, que 

aponta um crescimento 
do PIB de 0,28%, ante os 
0,36% projetado na primeira 
semana do ano. O boletim, 
divulgado ontem (10) pelo 
Banco Central (BC), reúne 
a projeção do mercado para 
os principais indicadores 
econômicos do país. Na 
última semana de 2021, a 
previsão do mercado era de 
um crescimento de 0,42% e 
há quatro semanas, a previ-
são era de 0,50%.

O mercado também redu-
ziu a previsão de crescimen-
to do PIB - a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país - para 2023, de 
1,8% para 1,7%. Há quatro 
semanas a projeção era de 
crescimento de 1,9%. Em 
2024, a projeção do mercado 
financeiro se manteve está-
vel em relação à semana an-

84% das famílias de 
São Paulo pretendem 
vacinar crianças

Pesquisa realizada pelo 
Seade apontou que 84% das 
famílias com crianças entre 5 e 
11 anos de idade no estado de 
São Paulo pretendem aderir à 
vacinação infantil contra a Co-
vid-19. A pesquisa ouviu, por 
telefone, 1,12 mil pais, mães 
e  responsáveis por crianças 
nessa faixa de idade em todo 
o estado. O percentual de 
famílias que pretende vacinar 
as crianças é maior na região 
metropolitana, com 87%. No 
interior, 81% dos pais e res-
ponsáveis dizem que levarão os 
filhos para serem imunizados 
contra o Coronavírus.

Entre as mulheres, o índice 
que pretende imunizar as 
crianças é de 89% e entre os 
homens, de 76%. A adesão à 
imunização também é maior 
entre as famílias menos escola-
rizadas e com menor instrução. 
Entre aqueles com renda de 
até um salário mínimo, 92% 
pretendem vacinar as crian-
ças, o mesmo percentual para 
quem estudou até o ensino 
fundamental. Nas famílias que 
recebem mais de três salários 
mínimos, 72% pretendem 
vacinar as crianças contra a 
Covid-19. Entre aqueles que 
têm o ensino superior o per-
centual ficou em 77% (ABr).
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Mercado diminui novamente previsão 
de crescimento da economia

O mercado financeiro diminuiu mais uma vez a previsão para o crescimento da economia brasileira 
neste ano

a inflação oficial do país, 
também variou para baixo, 
de 10,01% para 9,99%. É a 
quinta redução depois de 
35 semanas consecutivas de 
alta da projeção. A previsão 
do mercado para a taxa 
básica de juros, a Selic, em 
2022, aumentou em relação 
ao projetado na semana 
passada, passando de 11,5% 
para 11,75% no boletim di-
vulgado hoje. Atualmente a 
Selic, definida pelo Copom, 
está em 9,25% ao ano. 

A expectativa do mercado 
para a cotação do dólar em 
2022 também se manteve 
igual ao projetado na semana 
passada, ficando em R$ 5,60. 
Já para os próximos dois 
anos, a projeção do mercado 
é de alta no câmbio. Para 
2023, a previsão da cotação 
do dólar subiu de R$ 5,40 
para R$ 5,45. Para 2024, a 
projeção passou de R$ 5,30 
para R$ 5,39 (ABr).

terior, com expansão do PIB 
em 2%. No boletim divulgado 
hoje o mercado manteve em 
4,5% a previsão do PIB para 
o ano de 2021. Há quatro 
semanas a previsão era de 
um crescimento de 4,71%, 
em 2021.

Para 2022, o mercado 
financeiro manteve a esti-
mativa de inflação das duas 
últimas semanas, com o Ín-

dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
ficando em 5,03%. Já para 
2023, o mercado reduziu a 
expectativa de inflação para 
3,36%, ante os 3,41% da 
semana passada. Em 2024, 
a previsão é mesma da se-
mana passada com inflação 
em 3%. 

Para 2021, a previsão 
para o IPCA, considerado 

Valor per capita para repasse do 
Previne Brasil é R$ 5,95

repassa recursos aos municí-
pios a partir de três critérios: 
cadastro de pessoas nos ser-
viços da atenção primária, 
pagamento por desempenho 
(indicadores de saúde) e 
incentivo para ações estra-
tégicas (credenciamentos 
em programas e ações do 
Ministério da Saúde).

O objetivo do Previne 
Brasil é incentivar os mu-
nicípios a cadastrarem mais 
usuários nos postos de saú-
de, para ampliar o vínculo 

entre pacientes e equipes 
de saúde, equilibrar valo-
res financeiros per capita 
referentes à população 
cadastrada nas equipes de 
saúde e incentivar a adesão 
a programas específicos, 
como o Saúde na Hora 
(ampliação do horário de 
atendimento nos postos 
de saúde), o Informatiza 
APS (dados digitais dos 
pacientes pelo Prontuário 
Eletrônico) e o Consultó-
rio na Rua (ABr).

O objetivo do programa é incentivar os municípios a 
cadastrarem mais usuários nos postos de saúde.
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Revivendo  
a síndrome  
do touro

Abrimos 2022 com a 
sinalização de que 
viveremos um ciclo 
de tensão, envolto no 
cobertor eleitoral. 

A par das costumeiras 
escaramuças que o 
país costuma abrigar 

sob a teia de uma guerra 
pelo poder entre prota-
gonistas que lutam para 
aumentar sua fatia de bolo, 
desta feita estaremos dian-
te de uma encruzilhada: à 
direita, descortina-se uma 
trilha de curvas e buracos, 
que dificultam a caminhada 
dos peregrinos pela régua 
civilizatória; à esquerda, 
uma vereda também sinuo-
sa, que impede descortinar 
horizontes claros. 

O fato é que, mais uma vez, 
padeceremos da síndrome 
do touro, caracterizada 
pela sentença: pensar com 
o coração e arremeter com a 
cabeça. Não é novidade. Os 
ciclos eleitorais são propí-
cios a expandir os níveis de 
emoção e a enfraquecer as 
taxas de racionalidade. País 
tropical, o Brasil lapida a 
feição de  território emotivo, 
diferente do modus vivendi 
de nações que forjaram a 
identidade no cimento da 
racionalidade, como os pa-
íses nórdicos, por exemplo.

Olhemos para o pano de 
fundo, onde está a lenha 
que alimentará fogueiras 
de múltiplos tamanhos: a 
avaliação de três anos do 
governo Bolsonaro; a cri-
se sanitária, com a troca 
de chumbo grosso entre 
guerreiros da situação e da 
oposição; a discussão sobre 
as vacinas, um tema de in-
tensa polêmica; a avaliação 
dos governos estaduais. 

As operações espetaculo-
sas da Polícia Federal, como 
esta recente que teve como 
alvo o ex-governador de São 
Paulo, Márcio França, que 
volta a disputar o governo 
em outubro próximo pelo 
PSB; a crise hídrica, com 
falta de chuva em algumas 
regiões, rebaixamento do 
nível dos reservatórios e 
excesso de água em outras: 
as inundações na Bahia, Mi-
nas Gerais e outros Estados 
garantindo imagens fortes 
no espaço eleitoral. 

Os dois principais fo-
gueteiros serão Jair e Luis 
Inácio. O presidente, como 
mostra todos os dias, ten-
de a reforçar a condição 
de vítima, valendo-se do 
escudo emotivo originado 
pela facada de um maníaco, 
Adélio Bispo, cuja recor-
rência ilustra a expressão 
do bolsonarismo desde 
2018. A recente obstrução 
intestinal, que interrompeu 
o périplo do presidente em 
SC, foi mais um episódio 
perpetrado pelo Senhor 

Imponderável, que costuma 
nos visitar.  

Lula, de seu lado, mostra-
-se como o benfeitor dos 
pobres, famintos e distan-
tes do pão sobre a mesa. 
E mais: sem o rancor ver-
borrágico de outrora; ao 
contrário, veste o manto 
da união, sob a bandeira de 
um pacto supra-partidário, 
com que espera ter apoio 
de entes à esquerda e à 
centro-direita. Sua aliança 
com Geraldo Alckmin, ex-
-tucano, possível candidato 
a vice em sua chapa, está 
sendo chamada de “estra-
tégia das tesouras, cujas 
bandas abertas parecem 
mostrar diferenças. 

Ambas, porém, cortam 
apenas para o lado desejado 
por quem as manuseia. As 
redes sociais batem bum-
bo: gato e rato se unem. 
Até composições musicais 
viralizam exibindo as “pecu-
liaridades” destes animais. 
O lavajatismo será acusado 
de exorbitâncias. O troco 
virá na esteira de lembran-
ças sobre o mensalão e o 
petrolão, a serem tirados do 
baú e exibidos como trunfo 
para mostrar a corrupção na 
era lulista. A questão será: 
o discurso “pegará”? 

As massas se incomodarão 
com o passado ou preferirão 
ouvir mensagens diferentes 
que denunciavam os sub-
terrâneos da corrupção? 
Eis algumas situações que 
tendem a balizar atitudes 
e o sistema cognitivo dos 
eleitores: o estado da eco-
nomia, falta de dinheiro no 
bolso, greves controladas 
ou um cordão de movi-
mentos reivindicatórios, 
enfim, o Produto Nacional 
Bruto da Felicidade Social, 
o PNBF. Entre 0 e 10, que 
nota ganhará em setembro/
outubro?

A insatisfação/satisfação 
se fará presente nas urnas. 
As emoções ganharão teor 
expressivo junto às corren-
tes das margens, mas encon-
trarão resistência por parte 
de contingentes do meio 
da pirâmide. Assistiremos 
a uma campanha eleitoral 
paralela, com registros bom-
básticos nas redes sociais. 
Será uma guerra de verbos e 
adjetivos, desfechados prin-
cipalmente por partidários 
de Bolsonaro e de Lula.  

Chegaremos esgotados 
em outubro. Afinal, o país 
continuará patinando no 
mesmo lugar ou dará um 
salto seguro para enfrentar 
o amanhã? O sentimento 
deste escriba é de que a 
crise ensejará oportuni-
dades para o Brasil. Mes-
mo revivendo a síndrome  
do touro.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Agilidade x propósito
Por que investir em um software personalizado para sua empresa?

AI/Mouts

Dionei Reichert (*)

Agilidade é a palavra de ordem 
no mercado atual. A tecnologia 
veio contribuir para otimizar 

processos e automatizar tarefas, mas 
também potencializou a necessidade de 
uma resposta rápida diante do contato 
ou solicitação do cliente.

 
Percebemos isso quando demoramos 

cinco minutos para retornar uma men-
sagem de whatsapp, não é mesmo? A 
pessoa do outro lado nos pergunta se 
estamos vivos ou coloca uma sequência 
de pontos de interrogação. Essa veloci-
dade necessária nos negócios faz com 
que os empresários invistam cada vez 
mais em tecnologia. 

 
Um estudo realizado pela SBVC 

(Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo) em parceria com Oasis 
Lab Innovation Space, revelou que 
durante a pandemia, os investimentos 
do setor em transformação digital 
cresceu 87%. 

 
Além da agilidade, outro fator decisi-

vo é a qualidade do produto oferecido. E 
nesse quesito a tecnologia também vem 
somar concentrando dados, otimizando 
processos e direcionando o profissional 
para a atividade que realmente exige 
habilidade e criatividade humana. 

 
Quando o assunto é software muitas 

empresas acabam optando por soluções 
prontas, com baixo potencial de cus-
tomização, o que dificulta a criação de 
vantagens e diferenciais competitivos. 
E por que investir em um sistema per-
sonalizado? Um software personalizado 
é feito sob medida, desenvolvido de 
acordo com as necessidades de uma 
empresa. Ele tem como principal 
objetivo potencializar os processos 
operacionais e administrativos de uma 
forma mais eficaz em comparação aos 
softwares prontos. 

News@TI
para muitos brasileiros. De acordo com a analista de Economia 
Thais Herédia a queda do desemprego é uma boa notícia porque 
significa que estamos entrando em um ritmo de retomada do 
emprego. A prova dessa porcentagem são empresas abrindo 
cada vez mais vagas para o ano de 2022 em diversos setores. 
Um exemplo é a escola de empreendedorismo BiUP Educação, 

200 vagas de emprego na área de vendas  
em São José dos Campos

@Segundo o IBGE a taxa de desemprego no Brasil com-
parando agosto de 2021 com agosto de 2020 caiu para 

13,2%, o que representa uma esperança para a economia e 

ricardosouza@netjen.com.br

As empresas que procuram por esse 
sistema querem a garantia de que serão 
atendidas em todas as necessidades, 
com resposta eficiente aos problemas 
apresentados. Outro ponto que merece 
destaque é a segurança, pois com ele os 
dados ficam seguros na conta da própria 
empresa. Além disso, o empresário tem 
total independência, sem vínculos com 
o mercado. 

 
Para iniciar o processo de construção de 

um software para sua empresa é necessá-
rio primeiramente avaliar o propósito da 
mesma e identificar as necessidades do 
cliente, estar atento às dúvidas, chamados 
e principais reclamações. Com esta base 
e através de um “Discovery”, é possível 
literalmente descobrir a real necessidade 
do cliente formatando um escopo de pro-
jeto ideal, atendendo suas expectativas.

 
O próximo passo é trabalhar com 

uma metodologia que esteja alinhada 
aos princípios da empresa ou cliente. 

Conhecer as bases de cada método 
de desenvolvimento do projeto é um 
dos primeiros passos para fazer uma 
escolha segura.

 
Ainda observamos em alguns mo-

mentos a importância de seguir com 
uma metodologia mais tradicional, com 
entregas no final do projeto ou seguir 
em uma linha de prototipação.

Porém, cada vez mais estamos seguin-
do a linha de metodologias ágeis, que 
são mais flexíveis e tem uma entrega 
contínua de resultados. 

 
Outro ponto que vale a pena consi-

derar é uma proximidade maior com 
o cliente. Apesar de toda tecnologia 
envolvida, nada substitui o contato 
humano e facilita a busca de feedbacks 
e alinhamento de expectativas.

(*) Acumula 20 anos na área de tecnologia e 
atualmente exerce o papel de Account and Project 
Manager e, é também o responsável pela conta de 
clientes internacionais na empresa de tecnologia 

Mouts, com sede em Blumenau.

A contratação de serviços de outsour-
cing, especialmente no que diz respeito 
à tecnologia, tem se tornado uma prática 
comum entre empresas brasileiras que 
buscam automatizar etapas operacionais e 
conquistar um novo estágio de eficiência 
e agilidade. Não por acaso, muitas lide-
ranças enxergam na terceirização uma 
saída positiva para solucionar gargalos 
sem realizar gastos exorbitantes, fato que 
poderia comprometer a saúde financeira 
da organização. Entretanto, é importante 
compreender que as razões pelo sucesso 
de iniciativas do tipo não se limitam à 
vantagem econômica. 

 
As mudanças provocadas por proce-

dimentos terceirizados são numerosas 
e atingem a cultura corporativa sob 
diversos aspectos. Não se trata somente 
de delegar atividades específicas para 
profissionais preparados para conduzi-
-las, mas de modificar, de forma ampla, 
a relação da empresa com o que há de 
mais transformador em termos digitais 
nos dias de hoje. Por isso, ao contratar 
um projeto de outsourcing de TI, o ges-
tor abre as portas de seu negócio para 
um universo de possibilidades a serem 
exploradas, impactando seus colabora-
dores e consolidando um posicionamento 
mercadológico de destaque.

 
Automatização ganha um olhar 
estratégico

Sem o suporte de especialistas no seg-
mento, para uma empresa com pouca ou 

quase nenhuma expertise em tecnologia, 
dificulta-se a assertividade por trás da im-
plementação de soluções inovadoras. Em 
outras palavras, é possível que o líder, junto 
de suas equipes de profissionais, permane-
ça alheio aos principais benefícios ligados 
à automatização, ou seja, poderá faltar um 
referencial técnico bem estabelecido, que 
realize um diagnóstico pontual de como e 
onde a inovação deve intervir. 

 
Por meio da terceirização, a companhia 

consegue estruturar um departamento de 
TI capaz de corresponder às demandas 
apresentadas, contando, por exemplo, com 
a locação de equipamentos, plataformas de 
armazenamento de dados e ferramentas 
de cibersegurança que culminam em uma 
maturidade digital que agregue valor. 

 
Para os que buscam potencializar a pro-

dutividade, otimizar processos, melhorar o 
monitoramento interno ou até mesmo se 
aproximar do cliente em uma abordagem 
que priorize a experiência do usuário, o 
outsourcing é para todos. E por ser tão 
democrático, tem angariado um espaço de 
sucesso no meio corporativo, assumindo 
uma missão de caráter decisivo em tem-
pos em que o elemento tecnológico é um 
diferencial competitivo. 

 
É possível ter foco total no core 
business

Tomando como exemplo a perspectiva 
do gestor, a fim de responder à pergunta 
que intitula o artigo, além das inúmeras 

contribuições que citamos anteriormente, 
a terceirização de processos traz clareza 
para que a empresa contratante centralize 
seus esforços no que realmente importa: 
seu core business. 

 
Isso demonstra a importância de se 

enxergar a delegação de operações com 
a devida complexidade. Ao redirecionar 
a tutela de atividades que envolvem a 
tecnologia, dessa vez para profissionais 
especializados, que possuem como apor-
te soluções e equipamentos de última 
geração, o líder se depara com a opor-
tunidade de liberar seus colaboradores 
para tarefas mais estratégicas, que os 
valorizem e estimulem suas principais 
capacitações. O resultado é um back-
ground digitalizado, seguro e orientado 
à eficiência operacional, servindo de 
respaldo técnico para que a organização 
explore o cerne do negócio, em prol de 
seu próprio crescimento. 

 
Concluindo o texto, destaco que a 

entrada na era digital depende de inicia-
tivas conscientes e, principalmente, que 
considerem a verdadeira amplitude do 
tema. Para lideranças corporativas, esse 
é um compromisso a ser firmado todos os 
dias. Entretanto, é importante enfatizar 
que ninguém está sozinho nessa jornada 
– o outsourcing é um caminho estável 
para um novo patamar de desempenho 
empresarial por meio da inovação. 

 
(Fonte: Andrea Rivetti é CEO da Arklok).

Por que a terceirização é preferida pela liderança?

localizada em São José dos Campos, interior de São Paulo, que 
está abrindo 200 vagas para ganhar velocidade de crescimento 
neste ano. Os interessados em concorrer às vagas poderão 
se inscrever diretamente no link (https://biupeducacao.com/
faca-parte-do-time/), onde deverão preencher seus dados e 
aguardar o time de recrutamento entrar em contato. 



Compliance trabalhista 
é a chave na redução 

de passivos

As leis trabalhistas 
surgiram em 1943, 
quando o então 
presidente Getúlio 
Vargas promulgou 
a Consolidação das 
Leis do Trabalho 
(CLT)

Desde então, a vida 
dos empregado-
res nunca mais 

foi a mesma, já que o 
compromisso com a se-
gurança dos empregados 
se tornou lei. Uma série 
de normas se adaptam de 
acordo com a evolução 
da sociedade e tem como 
foco melhorar os direitos 
de grande parte dod tra-
balhadores brasileiros, 
como regulamentar a 
jornada do trabalho, o 
salário mínimo, as férias 
anuais, a segurança, a 
proteção ao trabalho da 
mulher e do menor, a pre-
vidência social e demais 
regulamentações.

Durante todos esses 
anos desde a criação da 
lei, diversas reformas já 
foram cogitadas e entra-
ram em discussão. Uma 
que ganhou bastante no-
toriedade foi a Reforma 
de 2017, aprovada pelo 
governo federal. O des-
taque tem justificativa, 
a contribuição sindical 
não é mais obrigatória 
e, agora, o trabalhador 
que perder um processo 
trabalhista, deverá arcar 
com as custas.

Em agosto, outra mu-
dança ganhou os notici-
ários: a minirreforma da 
CLT. Com o objetivo de 
mitigar os efeitos do ce-
nário pandêmico sobre a 
economia e o mercado de 
trabalho, esta permitiria 
empregos mais informais, 
o que consequentemen-
te, livraria o empregador 
da responsabilidade de 
alguns direitos que são 
assegurados pela CLT. 
Pouco discutida e com 
muitas inconsistências, 
apesar de ter sido aprova-
da na Câmara, a reforma 
foi barrada no Senado. 

A área trabalhista car-
rega o estigma de ser 
exageradamente judicia-
lizada, e com razão. Em 
2020, o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), últi-
ma instância da Justiça 
do Trabalho, aumentou 
em 5,1% em comparação 
ao ano anterior no núme-
ro de novos processos 
trabalhistas, totalizando 
407.373. Antes mesmo 
de chegar até a alta corte 
da Justiça do Trabalho, 
empresas e funcionários 
passam por diversos des-
gastes até chegarem em 
um acordo. 

Segundo o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
2ª região (que abrange 
a Grande São Paulo e 
a Baixada Santista) e o 
Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais 
de Solução de Disputas 

(Nupemec), os quase 
sete mil acordos de con-
ciliação efetivados no 
âmbito trabalhista reali-
zados em 2020 renderam 
quase R$ 300 milhões 
em indenizações para 
as partes reclamantes. 
Diante de uma circuns-
tância onerosa para as 
empresas e desgastante 
para o empregado, o 
compliance trabalhista 
entra como um impor-
tante papel na governan-
ça corporativa. 

De acordo com a star-
tup Data Lawyer, dos 
processos trabalhistas 
movidos em 2020, grande 
parte foram por conta de 
irregularidades no aviso 
prévio, direito trabalhista 
previsto na CLT. Ou seja, 
esses processos poderiam 
ter sido evitados caso a 
empresa acompanhasse 
as alterações das Leis 
Trabalhistas, atividades 
executadas em conjunto 
pelos departamentos de 
Compliance e RHs. 

O papel do compliance 
trabalhista vai além: de 
acordo com o relatório 
expedido pelo Ministério 
Público do Trabalho e 
da OIT, de 2002 a 2020, 
o Brasil registrou seis 
óbitos em cada 100 mil 
empregos formais, colo-
cando o país em 2º lugar 
no ranking de países 
do G20 em que há mais 
mortalidade por acidente 
de trabalho, perdendo 
apenas para o México. 

O dado alarmante co-
loca o compliance traba-
lhista como um impor-
tante agente na melhora 
da saúde de funcionários, 
bem como uma peça 
fundamental para evitar 
acidentes, com medidas 
simples de criação de 
normas, códigos de con-
duta e contato constante 
com o colaborador. Além 
de ser uma ferramenta 
muito importante para 
a diminuição de passi-
vos trabalhistas, ter um 
programa de compliance 
sólido garante a promo-
ção de um meio ambiente 
de trabalho que atende 
às normas de saúde e 
segurança. 

Um programa bem de-
senvolvido aumenta a 
credibilidade no mer-
cado e facilita negocia-
ções com fornecedores 
e investidores. Investir 
na prevenção também 
melhora o desempenho 
dos funcionários. Muito 
se fala em tratar o cliente 
de maneira mais huma-
nizada, e isso é impres-
cindível. No entanto, é 
necessário trazer a men-
talidade para dentro de 
casa e encarar a empresa 
como uma grande engre-
nagem que só funciona 
com pessoas. 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de 
software que desenvolve soluções de 
busca e estruturação de informações 

extraídas do Big Data da internet e 
outras bases (https://uplexis.com.br/).

Eduardo Tardelli (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: EVAnEy DOS AnjOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/10/1980, auxiliar de serviços gerais, natural de Canavieiras - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Vivaldo Santana dos Santos e de Eliene Maria Lopes dos 
Anjos; A pretendente: AnDREA MARIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
23/07/1978, assistente administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Maria Helena da Silva.

O pretendente: REOBE BOSCO RODRIGuES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 08/11/1990, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Amaro Rodrigues da Silva e de Eliane 
Aparecida Bosco da Silva; A pretendente: KAMILLA REIS CARVALhO, brasileira, 
solteira, nascida aos 08/11/1995, analista de order to cash, natural de Galiléia - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Lúcio de Carvalho e de 
Creusa Caetano dos Reis.

O pretendente: ALEx SAnDRO SAnTIAGO DE SOuSA CASTRO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 19/04/1991, servente de obras, natural de Paracuru - CE, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Carlos Alberto de Castro e de Ana Maria Santiago 
de Sousa; A pretendente: GABRIELy CORREIA MARTInS DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 24/08/1998, atendente, natural de Chã de Alegria - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Lincoln Martins dos Santos e de Maria 
das Graças Correia.

O pretendente: ROBERTO FERREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/12/1977, programador junior, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Noel Ferreira Santos e de Maria de Lourdes Ferreira dos 
Santos; A pretendente: nATIARA MunIz BARBOSA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 17/12/1980, enfermeira, natural de Aurelino Leal - BA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Natanael Sales Barbosa e de Neuza Alves Muniz.

O pretendente: jOSELITO BELARMInO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nasci-
do aos 01/10/1972, técnico de sistemas de transporte, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jose Belarmino da Silva e de 
Maria Jose Batista; A pretendente: MARIA CRISTInA DE LIMA, brasileira, solteira, 
nascida aos 10/10/1974, cobradora de transporte coletivo, natural de Aliança - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Severino Pereira de Lima e de 
Maria das Dores de Lima.

O pretendente: MARCOS VInICIuS SAnTOS COELhO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 14/11/2001, analista de suporte junior, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Marcos Alexandre Coelho e de Renata dos 
Santos; A pretendente: BIAnCA MARCuLInO CORREIA LIMA, brasileira, solteira, 
nascida aos 16/08/2000, auxiliar de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vagner Correia de Lima e de Katia 
Marculino da Silva.

O pretendente: AnTOnIO nICOLAu FILhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/05/1971, 
pintor de construção civil, natural de Mantena - MG, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Onofre do Carmo Nicolau e de Francisca das Indias Nicolau; A pretendente: 
LuzIEnE nASCIMEnTO SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 25/03/1979, do 
lar, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Oscar 
Ribeiro Santos e de Valdelice Antonia do Nascimento.

O pretendente: WELLInGTOn CLAuDIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 05/12/1980, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Maria da Silva e de Maria do Socorro da Silva; A pretend-
ente: jAquELInE BRAz DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 31/03/1990, 
esteticista, natural de Itapipoca - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Julio Gonçalves dos Santos e de Terezinha Braz dos Santos.

A pretendente: KARInA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
07/02/1990, auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Antônio de Oliveira e de Silvia Correia da Silva Oliveira; 
A pretendente: AnA CARInA COSMO, brasileira, solteira, nascida aos 17/04/1988, 
educadora física, natural de Osasco - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Josinaldo Batista Cosmo.

O pretendente: DIEGO PEREIRA PERES, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/05/1997, 
estudante, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Haroldo Luiz Peres e de Terezinha Pereira Santana; A pretendente: InGRID BAR-
BOSA DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 06/08/2001, estudante, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ivo Araujo da Costa 
e de Jonia Barbosa da Costa.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/12/1999, operador de caixa, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Pedro de Oliveira e de Janayna Pereira; A pretendente: 
GESSIAnE TORRES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 04/09/2001, ana-
lista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Marcondes Barbosa de Oliveira e de Maria Jucelia Torres de Lima Oliveira.

O pretendente: EVAnILTOn ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/01/1973, gerente de restaurante, natural de Antônio Gonçalves - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Fernandes Guirra Soares e de Rizela 
Custódio Alves; A pretendente: AnA RITA MATOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 06/07/1977, de serviços domésticos, natural de Antônio Gonçalves - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marinaldo Pereira de Oliveira e de 
Maria Lúcia de Oliveira Matos.

O pretendente: CAIKE DE SOuzA SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/02/1997, analista de planejamento e controle de produção, natural de Guarulhos - 
SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Raimundo Guimarães Santana 
e de Magna dos Anjos de Souza Santana; A pretendente: PâMELLA DE ALMEIDA, 
brasileira, solteira, nascida aos 07/10/1997, gerente de recursos humanos, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Marques de 
Almeida e de Cristina Amparo de Almeida.

O pretendente: RAFAEL ROChA GASBARRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/06/1984, engenheiro de produção mecânica, natural de São Paulo-SP, residente e 
domiciliado em São Paulo-SP, filho de Sergio Gasbarro e de Maria Rosa da Rocha Gas-
barro; A pretendente: SILMARA APARECIDA DOS SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/08/1989, bancária, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliada em 
São Paulo-SP, filha de Antonio Aparecido da Silva e de Marli dos Santos

O pretendente: MAThEuS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/10/1999, agente imobiliário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Joao Ferreira da Silva Junior e de Fabiana Onilha da Silva 
Ferreira; A pretendente: ELISAnGELA MAChADO ARAujO, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/05/2001, assistente de assuntos regulatórios, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Elio Pereira de Araujo e de Angela 
Maria Machado Araujo.

O pretendente: PEDRO CIRquEIRA RIBEIRO júnIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/07/1993, personal trainer, natural de Santa Terezinha - GO, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Pedro Cirqueira Ribeiro e de Evaneide Xavier da Paixão; A 
pretendente: LEIDIDAIAnE RODRIGuES DE ARAujO ABREu, brasileira, divorci-
ada, nascida aos 19/09/1987, técnica em radiologia, natural de Patos de Minas - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Morivaldo Vitorino de Abreu e de 
Cleuza Machado de Araujo Abreu.

O pretendente: REnATO GuIMARãES DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/01/1990, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio de Lima e de Brandina Guimarães de Lima; A 
pretendente: MARIA zÉLIA GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 30/06/1974, de 
serviços domésticos, natural de São Benedito - CE, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Antonio Valdemiro Gomes e de Francisca Isaias da Silva.

O pretendente: EVAnDER DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/03/1996, 
bancário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Edvaldo Pereira da Silva e de Natercia Barbosa da Silva; A pretendente: BEATRyz DE 
FARIAS LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 05/03/1998, assistente júridica, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Claudiney de 
Souza Lima e de Edclea Cerqueira de Farias Lima.

O pretendente: FRAnCISCO ARAujO LIMA junIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/06/1996, segurança, natural de Tamboril - CE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Araujo Lima e de Maria de Jesus Barbosa Veras Lima; A 
pretendente: nATALIA APARECIDA CARREIRA TELES, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/12/1997, assistente fiscal, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Antonio Gomes Teles e de Shirlei Carreira Bagatelo Teles.

O pretendente: RAIMunDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/04/1952, motorista, natural de Baixio - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Ariamiro Pereira da Silva e de Francisca Pinheiro Sales; A pretendente: MAR-
CILEnE PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/09/1983, professora, 
natural de Canhotinho - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Pereira da Silva e de Maria Alzira da Silva.

O pretendente: AnTOnIO RODRIGuES DO VALE nETO, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 21/10/1989, ajudante de obras, natural de Poranga - CE, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Paulo Vieira de Sousa e de Osmarina Rodrigues de 
Sousa; A pretendente: nOEMI GISELE DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 10/09/1980, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Alaor dos Santos e de Luzia dos Santos.

O pretendente: juLIO CESAR DE OLIVEIRA SIquEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/01/1999, operador de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Cesario Antonio Siqueira Neto e de Nayla Maria de 
Oliveira; A pretendente: BRunA COSTA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 14/08/2002, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Marcos Antonio Barbosa dos Santos e de Edilma Costa Pinto.

O pretendente: RIChARD MESSIAS FLOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/12/1999, 
auxiliar comercial, natural de Taboão da Serra-SP, residente domiciliado em São Paulo-SP, 
filho de Marcelo Flor e de Monica Messias de Souza; A pretendente: GIOVAnnA DOS 
SAnTOS FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 06/03/2001, recepcionista, natural 
de Taboão da Serra-SP, residente e domiciliada em São Paulo-SP, filha de Emerson 
Martins Ferreira e de Alessandra Bispo dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: MATEuS GIDEãO DE SOuzA BARBOSA, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 08/11/2001, 
residente e domiciliado em Itaquera, São Paulo, SP, filho de Ronald Sidney dos Santos 
Barbosa e de Leticia Aparecida de Souza Barbosa. A pretendente: REBECA TORRES 
GOMES, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianó-
polis, SP, data-nascimento: 09/03/2004, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcos Lima Gomes e de Rita de Cássia Torres Gomes.

O pretendente: jEFFERSOn SOuSA DE OLIVEIRA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Saldanha de Oliveira e de 
Maria Crivoneide de Sousa Oliveira. A pretendente: InGRID DOS SAnTOS ARAujO, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 06/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdir Soares de Araujo e de Eleny Rodrigues dos Santos.

O pretendente: DOuGLAS LAPLEChADE DE PAIVA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 13/10/1988, 
residente e domiciliado em Franco da Rocha, SP, filho de Laurindo de Paiva e de Izaura 
Aparecida Laplechade. A pretendente: MITChELE DE OLIVEIRA FRAnCISCO, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo 
Francisco e de Maria Teixeira de Oliveira Francisco.

O pretendente: TIAGO SILVA AMORIM, profissão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 14/05/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcir Amorim e de Josefa das Dores 
Silva Amorim. A pretendente: VAnESSA SAnTOS DE OLIVEIRA BAzAn, profissão: 
assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, 
data-nascimento: 24/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Bazan e de Zenalia Santos de Oliveira Bazan.

O pretendente: CESAR LuIz SAnTOS LIMA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/12/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anativo Silva Lima e de Janete Valentim dos San-
tos. A pretendente: AnA PAuLA CERquEIRA DE jESuS, profissão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 21/11/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Augusto Cerqueira e de Valdelice 
Ana de Jesus.

O pretendente: EDSOn MARCELO FERREIRA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 03/01/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Attilio Ferreira e de Maria das Gra-
ças Santos Ferreira. A pretendente: REGIAnE APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: 
analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 10/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Benedito Joaquim de Oliveira e de Maria Dair Bertolani de Oliveira.

O pretendente: MARCOS MInORu OyAMA, profissão: gerente, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Curitiba, PB, data-nascimento: 14/06/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Akira Oyama e de Daily Oyama. A pretendente: 
SuzI BEnEDITA DE MELO, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 12/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos de Melo Neto e de Luzia Freire Melo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: EuSEBIO ALVES DE FOnTES junIOR, nascido nesta Capital, Mooca, 
SP, no dia (08/01/1981), profissão empresário, estado civil solteiro, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eusebio Alves de Fontes e de Iraci Alves 
de Fontes. A pretendente: GABRIELA LISBOA ADEGAS CESAR DA SILVA, nascida 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (27/06/1994), profissão esteticista, estado civil 
solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Alvaro Marcio 
Cesar da Silva e de Graça Regina Adegas.

O pretendente: AROn VInICIuS ThIAGO, nascido em Porecatu, PR, no dia (03/04/1990), 
profissão estoquista, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Thiago e de Dolores Lima Thiago. A pretendente: 
AyuRI RODRIGuES SAKAShITA MATSuuRA, nascida em Campo Grande, MS, no dia 
(02/03/1992), profissão a uxiliar de escritório, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Sakashita Matsuura e de Maria Lucinda 
Garcia Rodrigues.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: REnALDO ALMEIDA FERREIRA, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Geraldo, ES, data-nascimento: 20/01/1972, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Ferreira da Silva e de Claudites Almeida da 
Silva. A pretendente: RAMOnE CARDOSO, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mantenópolis, ES, data-nascimento: 12/10/1991, residente e domiciliada 
em Mantenópolis, ES, filha de José Cardoso e de Maria do Nascimento Cardoso.

O pretendente: nAILOR SIquEIRA FRIzzO, profissão: auxiliar de logística, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 23/08/1973, residente e do-
miciliado em Osasco, SP, filho de Alvaro Frizzo e de Mercedes Siqueira. A pretendente: 
DEISE ALEnCAR, profissão: funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, na-
turalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 30/10/1970, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Argolo Lustosa de Alencar e de Delza Candida Alencar.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

 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: LuCAS PEDROSA CASAL PITA, profissão: teólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1994, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Carlos Alberto Casal Pita e de Irene Farias Pedrosa. A pretendente: 
BRunA ThuAnI SChEITLIn, profissão: agente de viagem, estado civil: divorciada, 
naturalidade: suíça naturalizada, data-nascimento: 05/05/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ralf Scheitlin e de Josilene Jose Scheitlin. Es
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