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MERCADO
FINANCEIRONão há dúvida de que a tecnologia tem avançado muito nos últimos 

anos e, a cada momento, surgem novas soluções que atuam em diferentes 
segmentos e têm funções específicas a fim de trazer mais autonomia, 
agilidade e automação para determinados processos. Por isso, todas as 
companhias, independente do setor de atuação, seja a padaria, o mer-
cadinho ou uma grande organização, terão que passar pelo processo de 
Transformação Digital e serão consideradas empresas de tecnologia.  

Metaverso: a grande tendência dos negócios  
para 2022

A Lei Anticorrupção trouxe a necessidade de Programas de Inte-
gridade como mecanismo chave para a prevenção da corrupção. A 
referida Lei teve por objetivo incentivar os Programas de Integridade 
(também chamados de Programas de Compliance) pela previsão de 
redução de penalidades caso a empresa comprove que possui um 
programa de integridade. A dúvida natural que surge da legislação 
é: como então instituir um Programa de Integridade?  

Como implementar um programa de Compliance 
em oito Passos

2021 foi caracterizado por um incremento nos ataques de ransomware, 
especialmente à infraestrutura, e da descoberta da vulnerabilidade clas-
sificada como a maior e mais crítica vulnerabilidade da última década, 
Log4Shell. No início de um ano ainda mais desafiador, no qual a tendência é 
o aumento dos riscos conforme avançamos em direção à cloud e acesso ao 
5G, especialistas da Tenable, empresa que avalia Cyber Exposure, destacam 
as principais tendências em vulnerabilidades de sistemas que continuarão 
ameaçando governos e empresas para que possam identificar falhas e 
fazer correções antecipadas - adotando o conceito de ‘Zero Trust’.  

Riscos e vulnerabilidades de sistemas em alta
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Negócios em Pauta

Maior drone fabricado no Brasil 
Na próxima sexta-feira (14), às 16h, o CEO da Stella Tecno-

logia, empresa que fabrica drones, Gilberto Buffara Junior, fará 
uma palestra sobre a indústria das aeronaves não tripuladas e 
sobre o desenvolvimento do Atobá. O maior drone fabricado 
no Brasil, será exposto ao público pela primeira vez no Rio In-
novation Week 2022. O Drone Atobá (foto) pesa 500 kg, mede 
11 metros entre uma asa e outra, e pode voar por até 28 horas 
com equipamentos de monitoramento pesando 70 kg. O Atobá 
pode ser usado para monitorar a floresta Amazônica, nossa faixa 
oceânica e fiscalizar o desmatamento, as queimadas, e poluidores 
institucionais dos nossos mares. O Rio Innovation Week é o mais 
completo evento de inovação e tecnologia já realizado na América 
Latina e começa amanhã (13), indo até o dia 16, no Jockey Club 
Brasileiro, no Rio. Confirmados mais de 500 palestrantes, além 
da presença de 1.000 startups e 190 expositores.     Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: Stella Tecnologia
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Recife será palco da primeira edição  
do Go Digital Festival

@O Centro de Convenções de Pernambuco receberá, nos dias 
27 e 28 de janeiro, um dos maiores eventos do Brasil nos seg-

mentos de marketing e empreendedorismo, o Go Digital Festival. 
A atividade reunirá grandes nomes do universo dos negócios e do 
marketing, em uma verdadeira “festa” de conteúdos, aprendizado e 
oportunidades de networking. O Festival é promovido pela GoKur-
sos, empresa de educação continuada, com o apoio do grupo Ser 
Educacional, e traz como tema principal “Tendências para o digital 
em 2022 – O ano da virada da sua vida”. Entre os palestrantes já 
confirmados no evento estão: Janguiê Diniz, Thiago Nigro, Joel Jota, 
Caio Carneiro, Tirullipa, Carol Paiffer, João Kepler, Pablo Marçal, 
Tiago Brunet, Guto Galamba, Kaisser, Pyong Lee, Cris Arcangeli, 
Maira Cardi, Patricia Ramos, Aline Salvi,  Gilberto Augusto, Isaí-
as, Marcio Giacobelli, Padre Patrick,  Kaka Diniz, Alex Monteiro, 
Samuel Pereira, José Roberto Marques, Marcos Marques,  entre 
outros. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos 
por meio do site do evento (https://www.godigitalfestival.com/).  

  Leia a coluna completa na página 2

AI/GoKursos

Desde o anúncio da chegada do 
pagamento instantâneo ao Brasil, muito 
se especula sobre o fim do dinheiro 
em espécie - processo que, embora 
deva vir a se tornar realidade, ainda 
deve demorar bons anos antes de se 
concretizar. 

Mas e o boleto bancário, outro método 
fortemente associado ao mundo físico: 

será que este meio de pagamento está com os 
dias contados?

Na prática, mesmo com toda a digitalização 
acelerada que vivenciamos no último ano, o bo-
leto permanece como uma das formas favoritas 
de pagamento entre os brasileiros. Não é à toa 
que se estima que o formato foi o segundo mais 
utilizado pelos consumidores na Black Friday 
de 2021, atrás apenas do cartão de crédito, 
conforme aponta pesquisa do Cuponomia — 
portal online de cupons e cashback. 

O mesmo cenário se repete em um estudo da 
consultoria de negócios Gmattos, que concluiu 
que o boleto segue à frente do Pix entre as pre-
ferências dos lojistas do e-commerce nacional. 
Do ponto de vista do consumidor, alguns dos 
motivos que fazem com que esse método per-
maneça popular são a sua convencionalidade 
e a sensação de segurança, já que é possível 
ter em mãos um papel com detalhes e valor da 
compra devidamente especificados. 

Outro ponto importante é que, no Brasil, muitas 
pessoas ainda não têm acesso a bancos tradicionais 
e recursos de crédito, o que mantém o dinheiro 
físico como uma opção forte no mercado e, con-
sequentemente, reflete na popularidade do boleto 
bancário. Para as empresas, por sua vez, o boleto 
traz a vantagem de atrelar todas as informações 
de pagamento, inclusive o número de contrato, 
facilitando muito a gestão dos negócios. 

Ele também agiliza a conciliação bancária 
e, por si só, consegue ser um título executivo 
que pode ser usado na tomada de crédito e na 
execução de dívidas. Por outro lado, a demora 
para a compensação do pagamento se destaca 
entre as desvantagens do boleto. 

A média de tempo para que o dinheiro pago 
efetivamente entre na conta do recebedor varia 

Boleto 2.0 - Pix deve substituir o método 
de pagamento em poucos anos
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entre um e três dias úteis - prazo que pode se 
tornar bem longo diante de um final de semana 
ou feriado -, o que acaba interferindo em pontos 
como gestão financeira, controle de estoque e 
logística de entregas dos empreendimentos. É 
justamente nesta questão que se vê a grande in-
terferência que o lançamento do Pix como nova 
alternativa de pagamento é capaz de causar. 

Um dos principais benefícios que o método 
traz frente às demais opções disponíveis no 
mercado é o fato de ser instantâneo e, portanto, 
capaz de realizar transações entre contas ban-
cárias em até 10 segundos, 24 horas por dia, 7 
dias por semana. Ou seja, o pagamento no Pix 
pode ser iniciado em qualquer dia e horário e o 
valor será disponibilizado na conta do recebedor 
praticamente ao mesmo tempo, inclusive em 
finais de semana e feriados. 

Não é de se admirar, portanto, que o Pix aos 
poucos substitua o boleto bancário. Na verdade, 
os dois recursos consistem basicamente na mes-
ma tecnologia, com a leitura de uma informação 
financeira a partir de escaneamento. A diferença 
é que, no boleto, o pagamento é feito através 
da leitura de um código de barras; enquanto, 
no Pix, é realizado por meio de um QR Code. 

A estrutura desse segundo elemento, bidimensio-
nal e em formato quadricular, garante o armazena-
mento de um número muito maior de informações, 
o que permite que o QR Code de um Pix carregue 
mais dados que o código de barras de um boleto 
bancário. Dessa forma, é como se o Pix fosse um 
boleto 2.0: ele é uma ferramenta semelhante, mas 
melhor, mais barata  e mais simples de usar.

É evidente que ainda existem alguns pontos 
que precisam ser superados, como o fato de o Pix 

ainda não estar tão integrado a todos os sistemas 
como os boletos bancários estão, assim como a 
questão de que nem todos conhecem e têm se-
gurança no novo instrumento do Banco Central. 

Porém, esse contexto vem se alterando de 
forma acelerada: mesmo com apenas um ano 
de funcionamento, 6 em cada 10 brasileiros já 
utilizaram o Pix pelo menos uma vez, segundo 
estatísticas do próprio BC. Além disso, novas 
funcionalidades estão sendo criadas, tal como 
o Pix Cobrança, destinado especificamente a 
pessoas jurídicas, sejam elas micro ou grandes 
empresas. 

O recurso permite que o pagamento seja 
realizado em uma data futura — ou seja, te-
nha data de vencimento ou seja agendado —, 
e ainda possibilita a inserção de informações 
como juros, multas por atraso e descontos por 
pagamento antecipado, o que faz com que a 
cobrança se assemelhe ainda mais àquela do 
tradicional boleto. 

Diante desse panorama, acredito que é 
possível afirmar que o Pix caminha para ultra-
passar o boleto em pouco tempo — em cinco 
anos, a nova tecnologia já deve ter substituído 
completamente esse formato. Como um padrão 
de pagamento nacional, ele não deve deixar de 
existir, assim como o cheque não deixou, mas 
se tornará cada vez mais raro. 

Já o Pix, enquanto uma modernização do sis-
tema de boletos e  uma evolução da tecnologia 
pensada para uma nova era, deverá ganhar a 
preferência de grande parte dos brasileiros.

(Fonte: Piero Contezini é fundador e CEO da fintech 
Asaas - https://www.asaas.com/).
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    Leia na página 4

Inscrições abertas para terceira edição do 
curso em eletrificação automotiva

@A eletrificação veicular é parte estratégica da indústria automotiva 
para superar desafios de sustentabilidade. A demanda por veículos 

elétricos está crescendo e tanto profissionais como montadoras devem 
estar capacitados para aumentar eficiência e produção desses carros. A 
Siemens e SAE Brasil, com o objetivo de disseminar o conhecimento, de-
senvolveram o curso “Vehicle Electrification by Siemens”, que está com a 
terceira turma aberta para inscrições. O curso é voltado para profissionais 
especializados com atividades ligadas aos sistemas eletroeletrônicos de 
montadoras e fornecedores de peças voltadas para o mercado automotivo, 
e também estudantes de diversas áreas da engenharia. Os interessados 
poderão optar pela realização integral do curso, ou apenas por um dos 
módulos que estejam mais alinhados à área de atuação profissional. Cada 
módulo será ministrado por um profissional da Siemens especializado na 
área abordada (https://saebrasil.org.br/eventos/).

Adesão ao simples 
Nacional

O Simples Nacional, já recebeu 
pedido de adesão de 195,25 mil empre-
sários. As microempresas e empresas 
de pequeno porte podem fazer opção 
até o próximo dia 31. Para as empresas 
em início de atividade, o prazo para 
pedido de adesão é de 30 dias do último 
deferimento de inscrição, desde que 
não tenham decorridos 60 dias da data 
de abertura do CNPJ. Saiba mais em: 
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/
simplesnacional/).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/credibilizacao-e-boa-reputacao-por-que-algumas-techs-dependem-mais-delas-do-que-outras/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-12-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-12-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/metaverso-a-grande-tendencia-dos-negocios-para-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/riscos-e-vulnerabilidades-de-sistemas-em-alta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-implementar-um-programa-de-compliance-em-8-passos/


Ricardo Calfat (*)

Os crimes online vêm crescendo conforme aumenta o uso da 
tecnologia, e já ocupam grande espaço nas discussões sobre 
as formas de se prevenir contra fraudes de um modo geral. De 
acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), 59% dos brasileiros foram vítimas de 
algum tipo de fraude financeira apenas nos últimos meses. 

Uma das formas da instituição financeira identificar e prevenir 
roubos de conta é a biometria comportamental, que analisa o 
modo como uma pessoa interage com seu dispositivo eletrônico, 
usando como base a interação física e cognitiva. Esse meio 
de observação garante um alto nível de confiança em torno 
da autenticidade do usuário em uma transação eletrônica.

Além disso, para abertura de contas, onde não há histórico 
do usuário específico, a biometria comportamental compara? 
atributos de manuseio específicos, para determinar se estão 
associados a padrões genuínos ou fraudulentos conhecidos. 
Essa análise contínua ajuda as empresas a acompanhar a 
rápida evolução dos ataques do cibercrime - e se preparar 
para evitar tais golpes. 

Compartilho aqui os principais métodos disponíveis para 
que que as empresas consigam identificar e prevenir fraudes 
no ambiente virtual:  
 1) Análise de dados – Em geral, as pessoas conhecem 

muito bem suas próprias informações e vão inseri-las 
no dispositivo de maneira diferente de um criminoso, 
que usa uma junção de informações verdadeiras e falsas 
para aplicar golpes financeiros, como solicitar cartões 
de crédito e abrir contas em bancos digitais.

 2) Análise de preenchimento de formulário – Cada 
formulário é um pouco diferente do outro. Por isso, caso 
o usuário pareça muito familiarizado com o processo de 
inscrição, é um sinal de que pode se tratar de um frauda-
dor, pois os criminosos precisam trabalhar rapidamente 
e, muitas vezes, preencher o mesmo formulário várias 
vezes, revelando sua familiaridade com as perguntas.
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A jornada 
para a digitalização 

do varejo

Os dois últimos anos 
revolucionaram 
a forma de fazer e 
pensar o varejo. 

Lojas com anos de 
existência, que não 
possuíam nem um 

site, migraram para o di-
gital em poucos meses. A 
presença online deixou de 
ser um diferencial e passou 
a ser mandatória para a 
sobrevivência dos negó-
cios. O papel do vendedor 
mudou: ele começou a ligar 
para o cliente para avisar 
de uma nova coleção, fa-
zendo transações via PIX 
no WhatsApp. 

Esse profissional hoje 
não é só um vendedor. Se 
tornou um canal de mídia e 
marketing. E o varejo deve 
entender e investir no ven-
dedor, pois ele virou um 
grande representante das 
marcas. As lojas começa-
ram a enviar o produto para 
a casa do cliente ou criar 
pontos de retirada. Foi 
uma enorme disrupção. 
O que era para acontecer 
em 10 anos aconteceu em 
um. E como fica toda essa 
mudança com a retomada 
ao mundo físico, a volta das 
compras offline?

Posso afirmar que quem 
não tiver focado na digita-
lização da empresa pode 
cair nos próximos anos. 
Aos que ainda não se di-
gitalizaram 100% e estão 
contando com a volta ao 
“mundo normal”, não es-
queçam de repensar suas 
estratégias, pois o famoso 
“novo normal”, veio para 
ficar. O online e o offline 
devem coexistir, cada um 
extraindo o melhor do 
outro. 

O presencial é mais co-
nhecido pelo atendimento 
olho no olho, uma pessoa 
entendendo as dores e 
tentando ajudar a outra. É 
possível extrair a essência 
disso e usar no digital, com 
um atendimento omni-
channel humanizado, que 
fale a língua do cliente, que 
facilite essa comunicação 
para que suas necessida-
des e anseios sejam resol-
vidos rapidamente. 

Ao mesmo tempo, o físico 
deve pensar seus canais 
como se fossem um e-
commerce. Um cliente que 
experimenta uma roupa na 
loja e não leva porque não 
tinha seu tamanho pode 
ser também aquele que 
abandonou um carrinho 
virtual pelo mesmo motivo. 
No digital esse dado será 
utilizado para o envio de 
uma comunicação, uma 
campanha de resgate - 
existem ferramentas para 

isso. 
E o mesmo deve acon-

tecer na loja física. A 
tecnologia permite que 
informações como essa 
alimentem uma base de 
dados nas lojas físicas, para 
o gestor no fim do dia tomar 
atitudes mais assertivas. 
As empresas precisam 
investir nisso, pois o custo 
de aquisição de cliente é 
muito grande. A omnica-
nalidade é fundamental no 
varejo moderno. O cliente 
quer escolher por onde ser 
atendido, no momento que 
desejar e ter uma jornada 
de compra coesa e satisfa-
tória, não importa se pelo 
Facebook, WhatsApp, chat 
do site, ligando para o SAC, 
ou outro canal. 

O ciclo de uma jornada de 
consumo é praticamente 
o mesmo no mundo físico 
ou virtual. Ir para home 
de um site para pesquisar 
diversos produtos ou ir 
a um shopping para ter 
essa experiência são, na 
verdade, caminhos bem 
parecidos. O consumidor é 
uma pessoa. Ela anseia por 
algo. Busca. Experimenta. 
Confere opinião de outras 
pessoas. Abandona o pro-
duto na loja. Faz uma nova 
compra na loja que gostou. 
Reclama se fica insatisfeita 
com algo. O caminho para 
satisfazer esses clientes, 
independentemente do ca-
nal, é a automação apoiada 
em dados. 

Ela vai permitir o ganho 
de escala e, ao mesmo 
tempo, a personalização 
nas comunicações, para 
atender bem a um grande 
número de pessoas. Parece 
estranho juntar as palavras 
automação e humanização, 
mas é possível. Você pode 
escolher enviar um email 
de confirmação de pedido 
com “Seu pedido foi con-
firmado” ou pode enviar 
o mesmo email com “Olá, 
Victor, aqui é o diretor de 
logística da Loja X e estou 
aqui pra te avisar que seu 
pedido foi confirmado, pois 
já chegou aqui na minha 
área de separação”. 

O caminho é trazer ca-
racterísticas sob medi-
da dentro de todos os 
 touchpoints da jornada de 
compra e entender que, 
se você não se relacionar 
com seu cliente de forma 
humanizada, oferecendo 
diversos canais de comu-
nicação e experiências on 
e off, pode perder espaço 
para os concorrentes.

(*) - Graduado em Publicidade, 
é cofundador da All iN e Diretor Geral 

da All iN Social Miner, unidade de 
negócios da Locaweb dedicada ao 

Marketing Digital 
(https://socialminer.com/).

Victor Popper (*)

A adesão dos times de futebol 
ao formato de Sociedade Anôni-
ma de Futebol (SAF), o chamado 
clube-empresa, vem crescendo no 
Brasil. Além do Red Bull Bragantino 
e Cuiabá, que já adotam o modelo, o 
Cruzeiro anunciou a adesão com o re-
cente anúncio de compra de 90% de 
suas ações pelo ex-jogador Ronaldo 
Nazário. Outros times como o Bo-
tafogo, América MG, Chapecoense, 
Athletico Paranaense, Juventude, 
Vasco da Gama e Coritiba também 
estudam aderir ao formato. 

Mas afinal, por quê, cada vez mais 
investidores apostam suas fichas no 
futebol brasileiro, mesmo com os clu-
bes atolados em dívidas milionárias? 
O especialista em gestão empresarial 
e recuperação de empresas e CEO 

da BeYou Education, Ricardo Sou-
za, explica que a gestão do futebol 
está passando por um processo de 
profissionalização e, mesmo com as 
dívidas milionárias, um investimento 
e uma administração bem-sucedida 
podem dar retornos mais atraentes 
que nas empresas convencionais. 

“O Cruzeiro, por exemplo, possui 
uma dívida de R$ 1 bilhão, mas isso 
é ‘fichinha’ para o Ronaldo caso ele 
faça um bom trabalho. Um exemplo 
é o Flamengo, que já está sendo 
administrado com essa mente de 
empresários e tem uma projeção 
de faturamento de um R$ 1 bilhão 
em 2022”. O especialista conta que, 
ao profissionalizar a gestão, até os 
clubes pequenos, que não têm uma 
grande torcida, conseguem alcançar 

altos lucros diversificando as fontes 
de receita, que vão muito além da 
venda dos direitos de transmissão 
para a TV. 

“É possível trabalhar a marca do 
clube, atrair patrocinadores e joga-
dores, o que pode aumentar ainda 
mais o caixa dos clubes”, comenta. 
No caso do Cruzeiro, a participação 
da XP na intermediação da venda 
é, segundo Souza, um indicativo 
de que o clube poderá permitir que 
suas ações sejam negociadas por 
pessoas físicas. 

“O mercado de ações pode se 
tornar outra fonte de receita para 
o Cruzeiro. Se o clube optar por 
fazer um novo estádio, novas 
dependências também terão um 
investimento imobiliário, atraindo 

ainda mais patrocinadores e parce-
rias. São muitas as opções de lucro 
de um clube-empresa, sem contar 
a venda de jogadores e os direitos 
de transmissão que sempre foram 
as principais fontes de renda no 
mundo do futebol”, enumera o CEO 
da BeYou Education.

Com tantas opções de retorno, 
os clubes têm entrado na mira de 
investidores, pois podem apresentar 
lucros maiores do que o de empre-
sas. “Se você investe no Flamengo, 
com a fase em que estão vivendo 
dentro e fora dos gramados, seus 
retornos se tornam muito maiores 
do que investir numa Petrobrás, por 
exemplo”, afirma.

O especialista em gestão empre-
sarial e recuperação de empresas 

alerta que apenas alterar o formato 
não basta para se ter sucesso. “É 
necessário que o empresário ou 
empresa responsável saibam gerir e 
administrar bem. No Brasil, o Figuei-
rense e o Botafogo-SP têm o status 
de SAF, mas após más gestões foram 
rebaixados para a terceira divisão do 
Brasileirão de 2021”.

No entanto, a tendência é de su-
cesso. Estudo da EY Sports mostrou 
que 92% dos clubes das cinco ligas 
mais ricas do mundo são empresas. 
“Virar um clube empresa não garante 
o sucesso comercial de um time, 
mas é um fator decisivo para que os 
clubes deixem para trás o histórico 
de dívidas”, afirma Souza. - Fonte e 
outras informações: (https://beyou-
education.com.br/).

Em novembro de 2021, 
as vendas online ti-
veram uma variação 

de 51,98%, no comparativo 
com novembro de 2020, 
de acordo com o índice do 
MCC-ENET.

“O aumento do desem-
penho das vendas online 
mostra-se cada vez melhor, 
construindo um cenário ain-
da mais otimista para 2022”, 
afirma o CEO da plataforma 
Loja da Web, Leonardo Viei-
ra. Muitos empreendedores 
do comércio varejista - afe-
tados negativamente devido 
às restrições impostas pela 
Covid-19 - buscaram so-
luções para iniciar as suas 
atividades no mercado digi-
tal, construindo lojas online 
modernas e funcionais.

Diante disso, é importante 
que os empreendedores 
estejam atentos para a qua-
lidade e experiência das 
lojas online que oferecem 
aos clientes, criando um 
ambiente adequado e seguro 
para o desenvolvimento do 
negócio. A plataforma Loja 
na Web, por exemplo, garan-
te o lançamento de um novo 
e-commerce em um prazo 
que varia entre 10 e 15 dias, 
dependendo da agilidade 
do cliente na entrega dos 
conteúdos.

Com auxílio de equipe 
especializada, ter uma loja 
online se torna um pro-
cesso simples e rápido. No 
entanto, é fundamental 
que existam estratégias de 

Os empreendedores devem ficar atentos para a qualidade e 
experiência das lojas online que oferecem aos clientes.

Como criar uma loja virtual 
e iniciar as vendas já

Os empreendedores que desejam ter uma presença digital, acompanhando a movimentação dos 
consumidores neste período de pandemia, seguem atentos às oportunidades de negócio

são feitas pelo Loja na Web. 
Um dos principais benefícios 
desse modelo de negócio 
está na receita recorrente 
gerada enquanto o cliente do 
representante permanece 
com a plataforma.

Um dos diferenciais de 
lojas virtuais com sucesso de 
vendas é a disponibilidade de 
plataformas adequadas para 
cada segmento específico. 
Uma loja de produtos para 
pets possui recursos e estra-
tégias diferentes de uma loja 
de autopeças, por exemplo. 
A Loja da Web oferece 26 
modelos de lojas já prontas 
para a escolha do cliente. 
Cada um deles é pensado 
para atender o segmento de 
maneira efetiva, permitindo 
uma experiência de vendas 
simplificada e ágil.

Os modelos nasceram 
justamente para atender 
empresas que estão inician-
do no e-commerce. Dessa 
forma, o empreendedor 
consegue visualizar mode-
los de loja e se identificar 
com os produtos fictícios 
de cada setor. Além disso, 
o custo para implementar a 
loja é mais baixo, não sendo 
necessário fazer uma nova 
programação a cada projeto. 
A experiência do usuário e 
uma interface satisfatória 
já estão presentes nestes 
modelos, com integrações 
modernas prontas para 
atender os clientes.´- Fonte e 
outras informações: (http://
lojanaweb.net/modelos/).

tráfego, contribuindo para 
a concretização de vendas. 
“A plataforma não é apenas 
um painel administrativo 
onde cadastramos produtos, 
com suas fotos e preços. O 
suporte oferece solução ágil 
para eventualidades que 
ocorrem no dia a dia de uma 
loja online”, explica Vieira.

A plataforma, que possui 
um time de especialistas 
para desenvolvimento de e-
commerce, oferece suporte 
para os empreendedores 
que desejam alavancar 
seu negócio no ambiente 
virtual. Como diferencial, 
a Loja na Web também 
inclui em seus serviços de 
entrega consultoria e trei-
namento para equipes de 
gestão e atendimento da 
loja, além de garantir uma 
comunicação eficiente com 
os lojistas, com dicas de 
vendas e formas assertivas 

para chegar até os clientes.
Um dos investidores do 

empreendimento, Valdecio 
Bombonatto, explica que a 
Loja na Web oferece opor-
tunidades para pessoas que 
desejam entrar no mercado 
digital.

“Trabalhamos com repre-
sentantes que atuam em seu 
próprio negócio de tecno-
logia. São profissionais que 
têm liberdade para trabalhar 
em qualquer cidade do país, 
construindo uma liberdade 
financeira e ajudando outros 
empreendedores a estarem 
presentes no e-commerce”, 
detalha.

Além disso, os represen-
tantes da plataforma contam 
com suporte e materiais 
educativos que auxiliam no 
crescimento das vendas. 
Os profissionais oferecem 
e efetivam vendas, mas as 
entregas das lojas online 
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Como evitar fraudes no ambiente virtual

 3) Análise de idade – A forma de usar as teclas, os pa-
drões de deslizamento dos dedos e outras atividades 
comportamentais podem prever a faixa etária de um 
usuário de forma estatisticamente significativa. Assim, 
uma empresa consegue identificar que uma pessoa 
que alega ter 50 anos na verdade tem 20, analisando os 
padrões de comportamento.

É essencial que as empresas foquem seus esforços na 
prevenção das fraudes, pois já é sabido que os custos para 
remediar eventuais crimes cibernéticos são extremamente 
altos. Além disso, episódios de ataques podem prejudicar a 
imagem e reputação das companhias. 

Por isso, a coleta contínua de dados comportamentais é um 
grande aliado na luta contra tais episódios, pois ajuda a gerar 
pontuações de risco em tempo real, por meio das percepções 
e padrões, para evitar uma fraude bem antes que ela aconteça. 

(*) - É country manager da BioCatch no Brasil.

59% dos brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude 
financeira apenas nos últimos meses.

frankpeters_canva

Por que clubes de futebol estão na mira de investidores?



Como construir uma 
cultura organizacional 

no mercado de 
criptomoedas?

A missão e valores 
de uma empresa 
são os norteadores 
do negócio e poucos 
entendem como esses 
conceitos atuam 
na construção 
da cultura 
organizacional

Conectar o merca-
do financeiro tradi-
cional ao mercado 

de criptomoedas é uma 
missão que exige muito 
engajamento e compro-
metimento por parte de 
todos os colaboradores. 
Outra característica das 
empresas do segmento de 
cripto é a grande quantida-
de de profissões do futuro e 
perfis de profissionais que 
ainda não existem prontos 
no mercado de trabalho. 
Atributo que exige grande 
dedicação e atenção na 
hora de encontrar e reter 
os melhores talentos.

Muito mais do que ape-
nas regras e padrões de 
trabalho, a cultura orga-
nizacional reflete o que a 
empresa é em sua essência, 
ajudando a moldar a forma 
que a equipe realiza o seu 
trabalho no dia a dia, desde 
os cargos operacionais até a 
gestão. Para que uma cultu-
ra organizacional seja bem 
implementada, todos os 
colaboradores precisam se 
conectar com os princípios 
da empresa. Sendo assim, o 
processo seletivo e a busca 
por colaboradores é crucial 
para incluir perfis adequa-
dos à cultura da empresa. 

É neste momento que 
começa a jornada do candi-
dato, e possível colaborador 
com a marca. O Employee 
Experience consiste em 
investir em ações que me-
lhorem a experiência dos 
talentos tornando a empre-
sa um ambiente produtivo e 
saudável para se trabalhar. 
A seleção de um talento em 
consonância com a cultura 
organizacional serve para 
alinhar expectativas dele 
próprio em relação ao 
ambiente de trabalho, sua 
perspectiva de carreira, 
possibilidades de cresci-
mento e também do que a 
empresa espera em relação 
aos seus colaboradores. 

As profissões do futu-
ro, tão importantes para 
empresas que estão se 
consolidando dentro do 
mercado de criptomoedas, 
exigem uma dedicação 
extra na hora de recrutar e 
formar colaboradores. Atu-
almente, existem inúmeras 
ferramentas de pesquisa 
de comportamento e com-
petências, onde é possível 
avaliar o perfil e saber se 
ele se encaixa ou não em 
uma companhia. 

Um bom exemplo de 
ferramenta que consegue 
avaliar de forma mais efe-
tiva as competências de um 
colaborador é o conceito 
de “CHA” (Conhecimento, 
Habilidade e Atitude), se 
o recrutador consegue 
estudar esses três pilares 
desde a primeira entrevista, 
o processo seletivo tende 
a ser mais assertivo. Uma 
cultura forte é aquela que 

está enraizada em pessoas, 
ou seja, capaz de imprimir 
nos colaboradores com-
portamentos e atitudes 
coerentes com os valores 
da marca. 

Para isso funcionar, é 
mais que necessário uma 
cultura de trabalho colabo-
rativa, capaz de promover 
inovação e entregar uma 
solução completa, além de 
otimizar os resultados do 
negócio. No mercado de 
criptomoedas a cultura ain-
da exige grande resiliência 
e capacidade de adaptação 
dos profissionais, uma vez 
que a inovação está intrín-
seca no negócio, é notável 
que a capacidade de mu-
dança deve ser uma atitude 
de todos os colaboradores.

Se um colaborador está 
adaptado e integrado à 
cultura da empresa, ele 
também tem o poder de 
influenciar seus colegas 
de trabalho e até os novos 
funcionários na fase de in-
tegração, tornando-se um 
promotor da organização. 
Mas, para isso acontecer, o 
ambiente, que também está 
diretamente ligado à cultu-
ra organizacional, precisa 
corresponder e suprir as 
necessidades de seus ta-
lentos. E sobre o ambiente, 
podemos considerar tanto 
o espaço físico, quanto o 
clima entre a equipe. 

Outro fator que deve ser 
levado em consideração na 
construção de uma cultura 
organizacional é como per-
mear e fortalecer os valores 
da empresa mesmo com o 
trabalho remoto, realidade 
que foi impulsionada com 
a pandemia. O desafio 
de construir o Employee 
Experience à distância só 
pode ser vencido com uma 
gestão eficiente e com um 
propósito organizacional 
muito forte. 

No caso do trabalho re-
moto, impulsionado pela 
pandemia, o que a empre-
sa pode contribuir é no 
fortalecimento de ações 
que consigam conectar a 
equipe, mesmo com a dis-
tância. Quando a empresa 
investe no colaborador, 
seja apoiando suas ideias 
ou até mesmo oferecendo 
suporte para capacitação 
da área por meio de cursos, 
este colaborador investe no 
resultado e em suas entre-
gas de forma natural ao se 
sentir motivado. Com isso, 
além do potencial de cres-
cimento, este investimento 
na cultura organizacional 
e no colaborador reflete 
diretamente na economia 
de tempo e dinheiro. 

Isso porque, funcionários 
alinhados à cultura e moti-
vados não sentem a necessi-
dade de mudar de empresa. 
Isso faz com que o turnover 
diminua e os investimentos 
de recrutamento e integra-
ção que eram utilizados 
somente para substituir os 
funcionários que saíram, 
sejam utilizados quando a 
empresa cresce e necessita 
de novas pessoas.

(*) - É Vice-presidente de operações 
da BlueBenx, primeiro blockchain 

bank especializado no mercado 
de investimentos em criptomoedas 

e security tokens 
(https://bluebenx.com/).

William Batista (*)

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

agência de confiança, 
ou ligue para

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

3www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira 12 de janeiro de 2022

Rafaela Rodrigues (*)

Há em nós uma necessidade de ocupação constante. 
Estamos num mundo em que o valor produtivo é o que 
mais conta, logo, a monotonia soa como ociosidade diante 
do ritmo frenético em que vivemos. O fato de parar e ter 
a oportunidade de olhar um pouco para si, de certo modo 
assusta. Viktor Frankl em seu livro “Em busca de senti-
do: um psicólogo no campo de concentração” conta: “no 
campo de concentração, encontrei certa vez dois homens 
que se queixavam de que não esperavam mais nada da 
vida; eu porém, tentei deixar claro para eles que não se 
tinha o direito de perguntar o que espero de minha vida, 
mas, ao contrário, quem ou o que espera por mim - um 
homem, uma obra, uma pessoa ou uma coisa?”. E o que 
nos espera após esta pandemia? 

É preciso tornar notória a condição atual como um 
convite a ver além das aparências, ampliando nossa capa-
cidade de dar sentido ao que vivemos, imaginando o que 
pode haver além deste limitado horizonte que nos cerca. 
Neste tempo, também se faz necessário ter cautela, pois 
se desesperar pode dar vazão à ansiedade, ao medo e à 
depressão, tomando proporções além do real correspon-
dido - “o desespero é o sofrimento sem propósito” (Viktor 
Frankl).  

O ser humano tem em si a capacidade de aprimorar seu 
existir. Em estado de calamidade torna-se capaz de dar o 
devido valor para singelos detalhes que constituem o seu 
viver, como tomar um café com quem se ama, abraçar quem 
lhe apraz, estar em um lugar que traduz seu existir. Muito 
mais que alimentar a ansiedade e os medos, é preciso ali-
mentar sonhos e esperança, dar chance à parada, ao olhar 
para si que alimenta o recomeço no mais íntimo da alma.

Vivemos em um tempo líquido, e qual será a nossa pos-
tura após este tempo em que vivemos? Quais serão nossas 
prioridades? Qual a nossa decisão hoje? Criar o oásis da 
esperança dentro de nós é uma simples oportunidade de 
redespertar para a vida, para tudo que foi vivido até aqui, 
e pensar como se quer viver o tempo presente e assim 
construir e alimentar em si a “determinada decisão” de 
como se quer caminhar para o futuro a partir daqui.

Nossa vida nesta terra é como um quebra-cabeça, que 
exige de nós delicadeza e concentração no manejo das 
peças. Ao olharmos para duas peças que têm seus mol-
des próprios, é visível que será preciso um olhar atento e 

Nossa vida nesta terra é como um quebra-cabeça, que exige de 
nós delicadeza e concentração no manejo das peças.

Osvaldo Pinholi (*)

Saber superar as difi-
culdades e promover 
programas de alto im-

pacto é fundamental para 
garantir a produtividade das 
empresas. É preciso criativi-
dade, técnica e metodologias 
personalizadas. Felizmente, 
muitas já notaram tal impor-
tância. 

Segundo uma pesquisa 
feita pela Thomas Brasil, 
89% das organizações estão 
dispostas a investir em trei-
namentos A distância para 
seus colaboradores, justa-
mente por compreenderem 
a necessidade de manter a 
evolução de seus profissio-
nais e o engajamento das 
equipes, especialmente com 
o avanço e popularidade do 
trabalho remoto.

Além de contribuir para 
uma maior atração e retenção 
de talentos, tais investimen-
tos aumentam a produtivi-
dade, reduzem o retrabalho 
e elevam o crescimento 
exponencial das companhias. 
Entretanto, antes mesmo de 
planejar os treinamentos, é 
preciso entender as neces-
sidades específicas de cada 
empresa. E é aí que muitas 
cometem grandes erros. A 
falta de tempo para realizar 
treinamentos de qualidade 
é uma das principais dificul-
dades enfrentadas, intensi-
ficada pela rotina agitada de 
muitos gestores. 

Para piorar, conciliar a 
agenda de todos os parti-
cipantes também se torna 
uma tarefa complexa, tor-
nando-os reféns de poucas 

Treinamentos não são milagrosos e devem fazer parte de uma 
estratégia mais ampla do RH.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes 
abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral 
no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, 
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 
Ramais 1761/4089”. Empresa: C. R. DOS S. 53933540615, CNPJ: **.*44.732/0001-**, Contrato: 4500023878.

Recursos Humanos: como criar 
treinamentos mais eficazes?

Treinar e desenvolver pessoas é uma demanda latente do RH – principalmente durante a pandemia. 
Contudo, nem sempre é simples desenvolver treinamentos eficazes

mas de forma única. Por 
esse motivo, treinamentos 
online tem crescido tan-
to. Neles, os profissionais 
conseguem organizar suas 
atividades e rotinas, fazendo 
os treinamentos nos horários 
mais apropriados para cada 
um, sem interferir em suas 
tarefas. 

Com mais flexibilidade, há 
uma otimização do tempo 
para colocar em prática os 
ensinamentos adquiridos 
– tornando os momentos 
presenciais mais voltados ao 
debate, no qual podem fazer 
perguntas, tirar dúvidas e, 
até mesmo, compartilhar 
suas próprias experiên-
cias. Para que cada um 
siga seu próprio ritmo de 
aprendizado, é preciso que 
as empresas estejam bem 
suportadas pela tecnologia, 
com uma plataforma capaz 
de disponibilizar conteúdos 
personalizados, no momento 
adequado para cada público 
e ainda fazendo uma avalia-
ção do que foi aprendido. 

Quando a empresa conse-
gue identificar bem as suas 
necessidades e tem a tecno-
logia certa para desenvolver 
treinamentos mais eficazes, 
sua produtividade tende 
a aumentar – bem como a 
satisfação de seus colabo-
radores. Sem dúvida, vale 
a pena dar mais atenção ao 
tema. Os resultados apare-
cem mais rápido do que se 
costuma esperar.

(*) - É administrador de empresas 
e diretor comercial da Treinar Mais, 

plataforma que facilita a aplicação de 
treinamentos online 

(www.treinamais.com.br).
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janelas disponíveis em meio 
a um turbilhão de responsa-
bilidades. A falta de priori-
zação é crucial para a queda 
no desempenho. Mudar a 
cultura é fundamental para 
conquistar a relevância que 
o tema merece. Na aplicação 
em si, a falta de padroniza-
ção é outro grande empeci-
lho enfrentado por muitas 
empresas. Falta preparo e 
didática em muitos casos, 
o que gera treinamentos 
inadequados, repetitivos e 
cansativos. 

Entender quem deve fazer 
cada treinamento e o resulta-
do esperado dos conteúdos 
que serão transmitidos é 
primordial para garantir a 
efetividade dos programas. 
Infelizmente, nem sempre 
esse cuidado é tomado. 
Soma-se a isso o fato de 
que muitas empresas acre-
ditam que, ao contratarem 
programas de treinamento 
e desenvolvimento, estão 
adquirindo uma solução 
pronta e imediata para seus 

problemas, como se fosse 
um remédio com efeito ins-
tantâneo. 

Este é um dos pensamen-
tos mais equivocados. Trei-
namentos não são milagrosos 
e devem fazer parte de uma 
estratégia mais ampla do RH, 
que deve envolver cultura 
e processos que deem sus-
tentação aos conhecimentos 
que são disseminados.

Outro ponto de atenção é 
quanto à carga horária. Todo 
treinamento leva um certo 
tempo para ser assimilado. 
Além disso, ele deve ser in-
serido junto às rotinas que o 
profissional já tem dentro da 
empresa, evitando que isso 
se torne um trabalho extra. 

Talvez por isso mesmo, 
normalmente, as prefe-
rências são sempre por 
programas mais curtos e 
dinâmicos. É preciso optar 
por um modelo transversal, 
que atinja todas as áreas por 
meio de uma metodologia 
ativa que gere engajamento 
e capte a atenção de todos, 

O quebra-cabeça da esperança

paciente para ver se realmente aquela combinação está 
propícia para um encaixe conjunto. Entretanto, o olhar 
precisa ser atencioso, bem como a harmonia do toque 
entre os dedos da mão, exigindo uma extrema delicadeza 
e concentração no manuseio.

Ao vivermos situações que nos confrontam, temos a 
tendência do “desespero”, seja numa situação familiar, 
de fragilidade na saúde, conjugal, profissional, vocacional, 
institucional ou simplesmente relacional consigo mesmo, 
com Deus ou com o outro.

A vida nos tira da zona de conforto para descobrirmos em 
nós a capacidade de flexibilidade e adaptação ao inusitado, 
e ainda tirar o bem, um aprendizado de cada situação.

As situações serão sempre adversas, não podemos ter 
controle de tudo, precisamos exercitar a nossa esperança 
e usar da nossa capacidade racional para atribuir um sen-
tido a cada enfrentamento do nosso cotidiano. “Quando 
não podemos mudar uma situação, somos desafiados a 
mudar a nós mesmos” (Viktor Frankl). O nosso viver é um 
constante aprender o manuseio desse quebra-cabeça da 
esperança, para que nenhuma situação adversa nos roube 
de quem somos e do que acreditamos, e muito menos para 
onde pretendemos ir!

(*) - É missionária da comunidade Canção Nova e psicóloga do Núcleo de 
Psicologia.
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Silas Colombo (*)

Basicamente, o impasse de credibilização dessas 
marcas está no caráter de inovação do produto ou 
serviço que oferecem. Por quê? Bom, se estamos 

falando de algo novo, baseado em um serviço que já 
existe, é natural que ocorra uma comparação com os 
modelos tradicionais, gerando uma desconfiança maior 
nos usuários.

As estratégias de comunicação, nesses casos, devem 
ser idealizadas para cativar o público pelo fator novida-
de e pelos diferenciais que aquela inovação traz à sua 
vida. É preciso trabalhar no consumidor a crença de 
que o novo é melhor do que o velho, além de solucionar 
problemas crônicos dos serviços tradicionais.

Além do caráter de inovação, startups de mercados 
como o financeiro, seguros e saúde – também conhecidas 
como fintechs, insurtechs e healthtechs – precisam tra-
balhar ainda mais a reputação. Isso ocorre porque esses 
produtos estão inseridos em um mercado tradicional 
e com uma reputação já bastante consolidada, onde o 
consumidor demanda ainda mais confiança no serviço 
prestado. Abaixo disponibilizo algumas particularidades 
de cada um deles: 

Fintechs - Em relação às fintechs, o desafio é po-
tencializado por estarem inseridas também no mercado 
financeiro, que, apesar de estar em transformação, 
ainda é muito tradicional no Brasil. Segundo pesquisa 
da idwall, os bancos vêm perdendo representatividade 
quanto à quantidade de downloads de aplicativos ban-
cários, mas os números ainda são altos. 

Em 2020, os apps de bancos tradicionais correspon-
deram a 48% de todos os downloads de apps bancá-
rios, contra 52% de todos os bancos digitais. Um dos 

Outra possibilidade é explorar a narrativa das políticas 
de segurança da marca, reforçando nas estratégias de 
comunicação que os serviços novos são seguros, tam-
bém deixando o mais transparente possível a forma de 
funcionamento do produto. 

Insurtechs - Assim como as fintechs, as insurtechs 
também estão inseridas em um mercado já consolidado 
no modelo tradicional. No entanto, é possível explorar 
as vulnerabilidades existentes nesse segmento, ofere-
cendo aos consumidores uma alternativa aos problemas 
que enfrentam.

No mercado de seguros, por exemplo, há a crença 
entre consumidores de que, por mais que seja fácil 
contratar no modelo tradicional, é difícil de receber. 
Ou seja, uma das principais dores desses usuários está 
na quantidade de burocracia inserida no processo de 
contratação de um seguro.

Segundo levantamento do Distrito Insurtech Report 
2020, a redução da burocracia foi um dos principais 
ganhos trazido pelas insurtechs. O que antes era base-
ado em processos manuais e, muitas vezes, demorados, 
passou a contar com automatização e agilidade, além 
de um atendimento mais personalizado.

O processo de credibilização e de construção de re-
putação nas insurtechs será muito parecido com o das 
fintechs. É preciso incorporar na narrativa de apresen-
tação da marca os problemas do mercado tradicional 
e oferecer a nova proposta como contraponto mais 
eficiente para transpor esses problemas enfrentados.

Healthtechs - As healthtechs contam com os mes-
mos desafios em relação à credibilização, uma vez que 
já existem modelos estabelecidos. Afinal, estamos 
lidando com saúde – e com a crença de que tudo tem 
que passar pelas mãos de um médico humano. O medo 
principal dos usuários, portanto, é de que um atendi-
mento por meio de um equipamento tecnológico pode 
não ser tão efetivo. 

Assim como as demais, as healthtechs precisam tra-
balhar a sua reputação desde o início, focando nos early 
adopters. Marcas que atuam nesse mercado precisam 
ter o dobro de atenção para não ter uma quebra de 
pacto com seus consumidores.

Reputação para evitar crises - No geral, o mercado 
de inovação como um todo tem que estar focado em 
credibilização, mas existem algumas techs que vão de-
mandar mais reputação do que outras. O investimento 
em reputação, nesses casos, precisa ocorrer desde o 
início para não virar uma gestão de crise. Falamos mais 
sobre isso aqui.

Não tem segredo. A estratégia é atacar os early adop-
ters, que querem fazer diferente, mas ainda têm medo 
de mudar o padrão. Entender essa diferença no com-
portamento dos clientes é o passo número 1. E, assim, 
solucionar os medos dos usuários, ao mesmo tempo em 
que se investe na empolgação pelo novo. 

(*) - Formado em Estratégias de Comunicação e Marketing pela Cornell Univer-
sity, dos EUA, é jornalista, empresário, CCO e fundador da Motim, a primeira 

aceleradora de reputação e gestora de posicionamento do mundo.
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Existe um conceito geral na comunicação e no marketing de que alguns tipos de serviços precisam de uma camada maior de credibilização 
e uma boa reputação para serem aceitos pelo público. Quando esse tipo de serviço está no ramo da inovação, a dificuldade é potencializada. 

 pensamentos mais comuns entre early adopters das 
fintechs é de que o serviço novo pode ser falho em 
relação ao que o tradicional oferece. 

Por isso, quanto mais disruptiva for a proposta da 
marca, maior a necessidade de se trabalhar a reputação 
logo na apresentação dela ao mercado. A urgência de 
investimento em reputação desde o dia 1 é importante 
porque a imagem criada nos early adopters é o que vai 
guiar a consolidação da marca. 

Se isso não for reforçado na narrativa inicial da em-
presa, a fintech dificilmente conseguirá atingir o boom 
de usuários necessários para dar os próximos passos.

Mas, afinal, como trabalhar a reputação desde cedo 
nas fintechs? Existem alguns caminhos para isso. Um 
deles é usar e abusar de cases de sucesso. Mostrar 
o serviço sendo bem aceito e recomendado ajuda a 
construir confiança e curiosidade dos novos usuários. 
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cRedIBIlIzação e Boa Reputação
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Um bom programa 
de fidelidade ajuda a 
antecipar demandas

Há muito tempo 
ouvimos diferentes 
especialistas falando 
sobre como colocar o 
cliente no centro da 
estratégia de marca

Ou sobre a necessida-
de de conhecer esse 
cliente e entregar a 

ele o que precisa e quando 
precisa. Pois bem, não tenho 
receio de afirmar que essa 
estratégia já não é mais 
suficiente para quem quer, 
de fato, gerar engajamento 
e estabelecer um relacio-
namento forte e duradouro 
com o seu consumidor. 
Conhecer o cliente é fator 
básico para qualquer em-
presa que almeja o sucesso 
desse relacionamento. 

E isso já tem sido adotado 
por empresas de diferentes 
setores de atuação há bas-
tante tempo. Mas, hoje, é 
preciso mais. Se antecipar 
ao que as pessoas querem e 
desejam antes mesmo que 
elas passem a buscar por 
isso. Essa é uma estratégia 
adotada por muitas compa-
nhias que estão atrás da tão 
sonhada satisfação de seus 
consumidores. E é aí que 
as iniciativas de fidelização 
entram nessa história. 

De simples ações de 
recompensas, nascidas 
anos atrás, os programas 
de fidelidade passaram a 
grandes aliados das marcas 
nesse plano de conquistar 
seus consumidores e en-
tregar boas experiências, 
gerando recorrência de 
compra, aumento de ticket 
médio, para que as marcas 
possam vender mais e 
melhor. 

Com a aplicação de tec-
nologias como big data, 
data analytics e inteligên-
cia artificial, os programas 
de fidelidade possibilitam 
às marcas não apenas co-
nhecer seu público, como 
falamos mais acima. Mas, 
também, ajudam a ante-
cipar demandas com base 
no que a pessoa consome, 
onde ela faz suas compras, 
para onde viaja e em que 

momento de vida e etapa 
da trajetória de consumo 
ela está.

O mundo empresarial 
sempre gerou muitos dados 
sobre pessoas e mercados. 
A diferença agora é que a 
tecnologia possibilita que 
essas informações sejam 
mais bem aproveitadas 
para uma tomada de de-
cisão por parte das mar-
cas. E, consequentemente, 
para a entrega de ofertas 
personalizadas, melhores 
experiências, além dessa 
tão sonhada antecipação 
de desejos e necessidades 
dos consumidores. 

Funciona assim: se sabe-
mos que um cliente compra 
determinado produto com 
uma certa frequência, é 
possível acompanhar esses 
intervalos e se antecipar 
na oferta desse produto, 
certo? E se acrescentar-
mos a isso um desconto 
ou condição especial de 
compra? Já pensou o quan-
to esses benefícios podem 
melhorar a experiência e 
a satisfação desse cliente 
e, assim, agregar valor à 
marca? 

Para outro exemplo, mais 
prático, imagine uma pes-
soa que está comprando 
produtos para bricolagem, 
mas que não faz esse tipo 
de compra com frequência. 
Qual a probabilidade de 
ela estar no meio de uma 
reforma e também precisar 
ou desejar itens ligados à 
decoração? Proporcionar 
ofertas desse tipo, com esse 
nível de personalização, 
pode ser uma ótima ideia, 
e é essa possibilidade que 
os programas de fidelização 
entregam. 

As companhias precisam 
estar atentas. Você já co-
nhece o seu consumidor? 
Isso é muito bom. Mas o 
que você tem feito com essa 
informação? É a resposta a 
essa pergunta que vai dizer 
se está ou não no caminho 
certo para obter sucesso 
nesse relacionamento. 

(*) - É diretor executivo da ABEMF 
(Associação Brasileira das Empresas 

do Mercado de Fidelização).

Paulo Curro (*)

uma parceria inédita com empresas do país, estão sendo disponibilizadas 
1 mil vagas de emprego aos estudantes. O projeto consiste na conexão 
entre quem busca um emprego e quem tem uma vaga para preencher. 
Os brasileiros que forem para a Irlanda encontrarão o suporte necessário 
para alavancar suas carreiras. As vagas disponíveis abrangem as mais 
diferentes áreas, como hotelaria, serviço, restaurantes, entre outras. 
Algumas demandam certa experiência e um nível mais elevado de in-
glês. O melhor de tudo é que os brasileiros não precisam de visto prévio 
para entrar na Irlanda. Mais informações: (https://sedajobsclub.com/). 

E - Transporte de Gás
A TBG e a Delta Geração assinaram contratos de capacidade de trans-
porte de gás natural de curto prazo na modalidade Diário. É a primeira 
vez que este tipo de serviço é prestado no mercado nacional. Também 
é o primeiro contrato de curto prazo da transportadora com um agente, 
além da Petrobras. A TBG é a única empresa do setor no Brasil que 
oferece serviço de transporte nas modalidades trimestral, mensal e 
diário. O serviço apoia o abastecimento da usina de William Arjona, em 
Campo Grande (MS), primeira termelétrica do país a usar gás natural 
do gasoduto Bolívia-Brasil. Com um sistema que permite acionamento 
pontual, a usina pode demandar até 1,3 milhão de metros cúbicos por 
dia. Outras informações: (https://www.tbg.com.br/).

F - Setor Marítimo
O segmento de ship chandler é o responsável pelo abastecimento das 
tripulações em alto mar, e a busca pela inovação na área é o que moti-
vou a criação da NavSupply, a primeira empresa do mundo a lançar um 
aplicativo para que clientes façam pedidos de produtos essenciais e de 
segunda necessidade. As mercadorias disponíveis vão desde alimentos até 
ferramentas para reparo das embarcações e equipamentos de EPI para 
trabalhadores. Fundada em 2015, é capitaneada por Eduardo Bediaga, 
CEO que possui mais de uma década de experiência no setor marítimo. 
Atualmente, a empresa se faz presente em 18 pontos de entrega no Brasil 
em 15 estados e espera fechar o ano de 2021 com um faturamento de 
R$ 18 milhões. A expectativa para o ano que vem é dobrar esse valor. 
Para mais informações, acesse (https://navsupply.com.br/pt-br).

G - Recordes de Vendas
A Nissan Frontier segue demonstrando a consistência de sua trajetória 
no Brasil e superou mais uma vez sua performance de vendas, obtendo 
novos recordes em dezembro e no fechamento do ano. A picape obteve 
novo recorde de unidades comercializadas em um mês na atual geração 

A - Vacina contra Ômicron
O CEO da Pfizer, Albert Bourla, anunciou que a vacina contra a variante 
Ômicron estará pronta em março e que a empresa já começou a produzir 
as doses. O executivo disse que o imunizante também servirá para outras 
variantes em circulação, embora ainda não esteja claro se a Ômicron, 
que carrega dezenas de mutações na proteína spike do Sars-CoV-2, vai 
exigir uma fórmula específica. Países como Brasil, Estados Unidos e os 
membros da União Europeia já usam o imunizante da Pfizer, desenvol-
vido em parceria com o laboratório alemão Biontech, para o reforço da 
vacinação, independentemente de qual tenha sido a fórmula utilizada 
no primeiro ciclo (Ansa).

B - Congresso de Odontologia 
A empresa mineira Radio Memory é presença confirmada na 39ª edição 
do Congresso Internacional de Odontologia, que acontece entre os 
próximos dias 26 e 29, no Complexo de Eventos Anhembi. A empresa 
levará aos congressistas todas as novidades sobre os sistemas iDoc, 
Studio 3, Inteligência Artificial, distribuição e visualização 3D. Imagens 
tomográficas em 3D exigem alta capacidade de armazenamento dos 
arquivos. Mas com o iDoc e o Studio 3, o profissional de radiologia e a 
clínica odontológica têm nesses sistemas - que podem ser usados em 
qualquer dispositivo conectado à internet ou não - a transmissão e o 
armazenamento destes arquivos dispensando download e instalação. 
Inscrições: (https://materiais.radiomemory.com.br/39ciosp).

C - Grandes Ídolos
Bicampeão olímpico no salto triplo (Helsinque-1952 e Melbourne-1956), 
Adhemar Ferreira da Silva é o primeiro homenageado da classe 2022 da 
coleção ‘Grandes Ídolos do Esporte’, iniciativa da Memorabília do Esporte 
em parceria com a Casa da Moeda do Brasil. Três vezes medalhista de ouro 
nos Jogos Pan-Americanos (1951-1955-1959) e cinco vezes recordista 
mundial na prova, o paulista, que completaria 95 anos em setembro, 
será lembrado em séries limitadas e exclusivas de medalhas lançadas 
nesta segunda-feira, dia 10, com peças em prata, bronze dourado, bronze 
e cuproníquel, o primeiro ídolo do esporte nacional homenageado em 
2022 (e o décimo da coleção). As medalhas já estão à venda pelos sites: 
(www.clubedamedalha.com.br) e (www.memorabiliadoesporte.com.br). 

D - Emprego na Irlanda
A Seda College, escola de idiomas fundada pelo brasileiro Tiago Mas-
carenhas, em Dublin, acaba de lançar a plataforma Seda Jobs Club. Em 

– lançada em 2017 –com as 1.402 unidades vendidas em dezembro. O 
melhor resultado anterior tinha sido obtido em novembro, com 1.351 
unidades. E 2021 também marcou o melhor ano completo da 12ª gera-
ção do modelo da marca japonesa: 11.821 unidades vendidas no país, 
superando em 46% o melhor resultado anual até então, de 2019. A pi-
cape apresentou forte crescimento anual nas vendas em estados como: 
Mato Grosso, com 81% de evolução; Tocantins, com 89%; dobrando os 
totais em Goiás, com 98%, e Minas Gerais, com 100% de crescimento 
de 2020 para 2021.

H - Cerveja Artesanal
O Grupo Halo traz para a capital paulista a franquia Heilige Pocket, que 
abre as portas para o público nesta sexta-feira (14), na Rua Cônego Eu-
gênio Leite, 449, Pinheiros. Há mais de 10 anos no mercado e presente 
no varejo em 18 estados, a marca de cerveja artesanal gaúcha já foi 
eleita a melhor cervejaria da América do Sul pela Southbeer Cup, em 
2015, e a segunda melhor cervejaria do Brasil pelo Festival da Cerveja 
de Blumenau, em 2016. O Heilige Pocket Pinheiros chega com uma 
nova forma de consumir cerveja, em que o cliente tem total controle da 
experiência no sistema de autoatendimento: basta baixar o aplicativo 
Heilige Pocket, liberar a torneira escolhida através de um QR Code e 
servir a quantidade que desejar. 

I - Melhor Marketplace 
O Iguatemi 365, e-commerce premium da Iguatemi, destacou-se como 
melhor marketplace de shopping centers no país, segundo relatório do 
JP Morgan ‘A Christmas Tale: Testing Companies Marketplaces - Quem 
oferece a melhor experiência?’. Durante o último Natal, a equipe do 
banco de investimento norte-americano realizou compras em platafor-
mas de venda online para testar e analisar a experiência do consumidor 
comparando o custo do frete, o tempo de entrega e a qualidade geral 
do serviço. Na análise final, que contou com diversos players do setor, o 
Iguatemi 365 figurou como o melhor do mercado, sendo apontado como 
diferenciais sua plataforma, layout de fácil acesso e mix de produtos. 
Além disso, o prazo de entrega e qualidade da embalagem também foram 
destacados como positivos (www.iguatemi365.com).

J - Encontro da Inovação 
O Rio Innovation Week, que começa amanhã quinta-feira (13) e vai 
até domingo (16), no Jockey Club, é um evento para todos os players 
– empreendedores, investidores, jovens e profissionais do futuro, exe-
cutivos e representantes do governo. A estrutura contará com mais 
de 40 mil m2, 19 palcos, com cerca de 615 palestrantes, 1265 startups 
participantes e 210 expositores, além de treinamentos que irão mobilizar 
empreendedores, investidores, executivos, educadores e estudantes e 
representantes do governo. O Sebrae levará mais de 500 startups para 
participar do encontro e expor seus produtos. Também terá 44 atrações 
e 110 palestrantes no palco Sebrae Like a Boss voltadas para projetos 
inovadores, com assuntos voltados para sustentabilidade, negócios de 
impacto social, turismo, economia e inovação. Saiba mais em:  (https://
rioinnovationweek.com.br/sebrae-like-a-boss/).

A inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
fechou 2021 em 10,06%, 
maior alta em seis anos, 
de acordo com dados 
divulgados ontem (11) 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). O Brasil não tinha 
uma inflação anual tão alta 
desde 2015, com 10,67%. 

A meta do Banco Cen-
tral para 2021 era de 
3,75%, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima 
(5,25%) ou para baixo 
(2,25%). Já o merca-
do esperava inflação de 
9,99%, ainda na casa 
de um dígito, segundo 
o último Boletim Focus 
divulgado pelo BC. A alta 
do IPCA em dezembro foi 
de 0,73%, leve recuo em 
relação ao índice de 0,95% 
registrado em novembro. 

Mesmo com BC independente, 
o presidente da instituição, 

Roberto Campos Neto, 
fracassou em controlar 

inflação em 2021.

Trata-se de um au-
mento de 77,9% em 
relação aos empregos 

acumulados no país em 2020, 
quando 86 mil contratações 
foram contabilizadas, uma 
média de 238 por dia. 

Desde 2012, a fonte solar 
já foi responsável por gerar 
de mais de 390 mil postos 
de trabalho em todas as 
regiões do país. De acordo 
com Gustavo Tegon, co-
fundador da Esfera Solar, 
distribuidora brasileira de 
kits fotovoltaicos, o aumento 
no número de empregos está 
diretamente ligado ao cres-
cimento natural da fonte, 
que tem ganhado espaço na 
matriz energética e obriga-
do empresas a aumentar o 
quadro de funcionários para 
dar conta das demandas 
operacionais. 

“Estamos triplicando o 
quadro de funcionários 

O investimento em energia solar é uma das alternativas mais 
viáveis para ajudar na recuperação da economia.

Índice da Construção 
Civil registrou alta

O Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil (Sinapi) 
registrou uma alta de 18,65% 
em 2021. O resultado foi divul-
gado ontem (11) pelo  IBGE. 
Em comparação a 2020, o 
índice subiu 8,49 pontos. É a 
maior taxa anual desde 2013. 
Em dezembro, o Sinapi foi de 
0,52%, a menor taxa mensal 
de 2021. Na regionalização dos 
índices, o Norte do país regis-
trou as maiores altas: 0,81%. 
Seguido de Nordeste (0,66%), 
Sudeste (0,32%), Sul (0,53%) 
e Centro-Oeste (0,61%).

Em dezembro, o custo 
nacional da construção por 
metro quadrado ficou em R$ 
1.514,52, sendo R$ 910,06 
relativos aos materiais e R$ 
604,46 à mão de obra. Em 
novembro, o custo havia sido 
de R$ 1.506,76. A variação 
da mão de obra permaneceu 
praticamente estável em 
relação ao mês anterior, de 
0,15% em dezembro, con-
tra 0,18% em novembro. A 
parcela dos materiais foi de 
0,76%, registrando uma queda 
de 0,90 pontos em relação a 
novembro (ABr).

Energia solar gerou mais de 
400 empregos por dia em 2021
O Brasil criou 153 mil empregos no setor de energia solar em 2021, o que correspondeu a uma média 
de 419 admissões por dia, segundo cálculos realizados pelo Canal Solar com base em levantamento da 
ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica). 

para ajudar na recuperação 
da economia. “Além de 
proporcionar energia elé-
trica limpa e competitiva, 
é uma fonte que ajuda a 
atrair investimentos e ge-
rar empregos de qualidade 
para a população junto aos 
municípios”. 

Além dos empregos gera-
dos no país, o levantamento 
da ABSOLAR mostra que o 
setor solar atraiu mais de 
R$ 21,8 bilhões em inves-
timentos no ano passado, 
incluindo as grandes usinas 
e os sistemas de geração em 
telhados, fachadas e peque-
nos terrenos.  O resultado 
representa um crescimento 
de 49% em relação aos in-
vestimentos acumulados até 
o final de 2020. Ao todo, o 
setor já movimentou mais de 
R$ 66,3 bilhões em negócios 
desde 2012 - Fonte: (www.
canalsolar.com.br).

desde a nossa fundação e a 
tendência é que até o final do 
ano o tamanho da empresa 
seja duplicado. Também 
desenvolvemos o departa-
mento de engenharia para 
melhor atender aos nossos 
clientes. As contratações 
foram importantes para 
acelerar vendas e outras 

áreas, como suporte técnico, 
finanças e marketing”, disse 
o executivo.

Rodrigo Sauaia, CEO da 
ABSOLAR, disse que em 
um país com alto déficit de 
empregos, como é o caso 
do Brasil, o investimento 
em energia solar é uma das 
alternativas mais viáveis 
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Inflação no Brasil em 2021 
é a maior em seis anos

Puxado pela alta dos 
combustíveis (+49,02%), o 
grupo Transportes liderou 
a inflação em 2021, com 
crescimento de 21,03% no 
ano, seguido por Habitação 
(13,05%) - graças princi-
palmente aos aumentos 
de 21,21% e 36,99% nos 
preços da energia elétrica 

e do gás de botijão, res-
pectivamente.

“A gasolina, subitem 
de maior peso no IPCA, 
subiu 47,49%, e o etanol, 
62,23%. Apenas nos meses 
de abril e dezembro hou-
ve queda nos preços dos 
combustíveis”, diz o IBGE. 
As menores altas foram 
registradas nos grupos 
de Comunicação (1,38%), 
Educação (2,81%) e Saú-
de e Cuidados Pessoais 
(3,70%). 

Entre as capitais, Curiti-
ba registrou a maior infla-
ção em 2021, com 12,73%, 
seguida por Vitória, com 
11,50%, e Rio Branco, 
com 11,43%. Os menores 
índices são os de Belém, 
com 8,10%, Rio de Janei-
ro, com 8,58%, e Brasília, 
com 9,34%. São Paulo, 
cidade mais populosa do 
país, teve alta de 9,59% 
no IPCA (ANSA).
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OpiniãO
Metaverso: conceito 

que promete expandir  
as capacidades da  

indústria tecnológica 

Na indústria 
de tecnologia 
e na imprensa 
internacional só se 
fala em uma coisa 
ultimamente: o tal do 
“metaverso”. 

Empresas muito conheci-
das mudaram de nome, 
anunciaram milhares 

de vagas de emprego e inves-
timentos bilionários, enquanto 
já se fala na criação de novas 
plataformas que irão integrar 
diferentes metaversos em um 
só lugar. O conceito de meta-
verso ainda não cabe numa 
definição exata. Há quem diga 
que é uma união de diversas 
tecnologias como as realidades 
aumentada e virtual, a inte-
ligência artificial, a internet 
das coisas, a multicanalidade, 
o blockchain, a criptomoeda, 
enfim, tudo o que pode ser 
usado para a criação de um 
ambiente digital por qualquer 
que seja o modelo de negócios. 

Outros têm convicção de 
que não é um lugar, mas sim 
um ponto no tempo que está 
cada vez mais próximo, onde 
nos tornando mais virtuais do 
que físicos devido à transfor-
mação digital que foi ainda 
mais acelerada dos últimos 
dois anos. Tentar definir o 
metaverso seria como tentar 
explicar, em 1989, o que era a 
internet e como ela impactaria 
a vida da humanidade.

Há 40 anos, crianças brasilei-
ras que tinham mais condições 
financeiras tiveram acesso ao 
primeiro console de videogame 
no Brasil, que não chegava nem 
perto do que são os consoles 
de hoje. O jogo nem colorido 
era! Não existia internet para 
a conexão entre os jogadores a 
distância, na verdade, o único 
controle com fio era compar-
tilhado entre dois jogadores 
que tinham como única opção 
girar seu botão para esquerda 
ou para direita. 

Para os jovens atuais é pra-
ticamente impossível imaginar 
como era ser um gamer naque-
la época, como era viver des-
conectado do resto do mundo. 
Considerando o mesmo avanço 
para os próximos 40 anos, 
numa projeção exponencial, 
certamente haverá um enorme 
salto na forma que iremos nos 
relacionar, trabalhar e estudar. 

Toda essa conexão será 
muito mais imersiva, multis-
sensorial, digital, cabendo bem 
aqui o conceito de Phygital, ou 
seja, a fusão entre o mundo 
digital e físico de uma vez por 
todas, com o desenvolvimento 
de novas experiências de rela-
cionamento e consumo. 

Em 2020, os artistas Travis 
Scott e o DJ Marshmello reali-
zaram um show ao vivo dentro 
de um jogo de videogame para 
quase 30 milhões de pessoas. 
Não há prova maior de que os 
dois mundos já não se separam. 
Este ano, a empresa criadora 
desse mesmo jogo anunciou 
uma rodada de USD 1 bilhão, 
para investir na criação do 
metaverso. Um estudo apre-
sentado pela Orakolo Tecno-
logia demonstra que, além de 
influenciar na forma com que 
as pessoas utilizam a internet, o 
metaverso também impactará 
nos padrões de consumo da 
sociedade. 

Por meio da pesquisa apre-
sentada neste estudo e realiza-
da pela Wunderman Thompson 

Intelligence, nos Estados 
Unidos, Reino Unido e China, 
com pouco mais de 3.000 parti-
cipantes, foi possível observar 
que as plataformas de jogos 
online estão se transformando 
em espaços sociais organiza-
dos, que funcionam por meio 
de colaboração e criatividade. 
A pesquisa também mostrou 
que o futuro das compras é 
um modelo híbrido e que os 
consumidores esperam que as 
marcas reforcem sua presença 
no ambiente digital.

A forma como trabalhamos 
também será grandemente 
afetada. Segundo dados do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), a pandemia 
mandou 11% dos trabalhado-
res brasileiros para a casa de 
um dia para o outro. E passa-
mos a trabalhar de videocon-
ferência em videoconferência, 
uma após a outra. Metaverso 
também será o lugar onde 
muitos irão trabalhar. Recen-
temente, Bill Gates disse que, 
em 2 ou 3 anos, a maioria das 
reuniões de trabalho deverão 
acontecer nesse ambiente.

Assim como o conceito inde-
finido, o futuro do metaverso 
é considerado incerto. Mesmo 
com previsões grandiosas, 
ainda são consideradas apostas 
por grande parte da comuni-
dade tecnológica. Mas, uma 
coisa é fato, apesar de grandes 
empresas já terem iniciado a 
corrida para criar seus me-
taversos, é bem provável que 
seja necessário o empenho 
de diversas companhias de 
tecnologia, haja vista que serão 
muitos elementos necessários 
para essa criação que vão des-
de hardware, software, mas 
principalmente interfaces! 

E aqui, preciso citar a en-
xurrada de diferentes e novos 
tipos de vestíveis para os olhos, 
que veremos sendo lançados 
(para não dizer “experimen-
tados”) nos próximos anos. 
Diversos analistas de merca-
do estão apontando para um 
futuro que nossos celulares 
serão substituídos por óculos 
inteligentes. E aí sim, estare-
mos mais próximo ainda de 
vivermos dentro desse mundo 
virtual.

Ou seja, para que o meta-
verso se torne realidade, será 
preciso atualizar os sistemas 
de computadores e outras 
tecnologias, apresentando 
grandes oportunidades para 
as Big  Techs nacionais e in-
ternacionais, com a inclusão 
de mais poder computacional 
e de processamento, tanto 
gráfico quanto de dados, para 
que seja possível a movimenta-
ção dos usuários entre os mais 
diferentes mundos virtuais. 

Pelos recentes cálculos di-
vulgados pela maior fabricante 
mundial de processadores, 
será necessário um poder 
computacional 1000x maior 
que o atual para suportar o 
metaverso. Por esse motivo, 
especialistas acreditam que 
o metaverso criará um novo 
ciclo tecnológico, expandindo 
as capacidades das indústrias 
de tecnologia com inovação e 
desenvolvimento de novos pro-
dutos. Já parou para pensar em 
que universo você está e como 
você pode ajudar a desenvolver 
um metaverso melhor para as 
futuras gerações? 

(*) - É responsável por Alianças 
Estratégias e Inovação  
na Positivo Tecnologia.

Roger Finger (*)

Colaboradores terão papel ainda mais 
crítico para o sucesso no próximo ano
Durante o ano, vimos um aumento significativo do desgaste dos colaboradores na maioria das 
indústrias, muito em função das pessoas permanecerem na empresa atual durante a pandemia e agora 
quererem explorar novas oportunidades. 

 Peopleimages_CANVA
Jim Kruger (*)

Seja por uma motivação econômica ou 
uma nova perspectiva no ambiente 
de trabalho, é claro que reter bons 

funcionários se tornou imprescindível. No 
próximo ano, as organizações que real-
mente tomarem medidas para melhorar a 
experiência, a cultura e a carreira dos seus 
colaboradores, e trabalhar para garantir 
pacotes de remuneração competitivos, 
terão o ROI com uma mão de obra muito 
mais produtiva e motivada. Aqueles que não 
fizerem alterações para resolver o problema 
da retenção continuarão a ter uma elevada 
rotatividade com custos de integração e 
terão mais dificuldade em acompanhar seus 
competidores, o que, em última análise, 
impactará o sucesso da sua empresa.

As organizações continuarão aproveitan-
do a tecnologia para engajar os clientes, mas 
aquelas que adoptar uma abordagem hí-
brida terão mais ganhos de produtividade.

A forma como as empresas operam os seus 
negócios mudou para sempre e não deve-
mos esperar que voltaremos a um modelo 
de negócio pré-pandêmico. As companhias 
provaram que o trabalho não precisa de um 
escritório fixo para ser bem-sucedido e que 
se pode confiar numa mão de obra igualmen-
te produtiva sem um endereço estabelecido. 
As ferramentas tecnológicas foram grandes 
aliadas deste novo modelo. Elas apoiaram 
novas formas de fazer negócios através de 
eventos virtuais, plataformas e webinars. 
Mesmo com as empresas fazendo planos 
para voltar ao escritório, as organizações 
que combinarem estrategicamente métodos 
virtuais e presenciais para encontrar seus 
clientes terão mais ganhos de produtividade. 
Conforme avançamos para o próximo ano, as 
empresas adotarão uma abordagem híbrida 
dos modelos de negócio, aumentando a sua 
eficiência e o número de clientes com os 
quais querem se conectar.

As empresas que adotarem a 
agilidade como princípio fundamental 
serão posicionadas para o sucesso

As empresas esperavam voltar ao mo-
delo normal em 2021, mas rapidamente 

News@TI
a entregar projetos de interface, soluções de back end e integrações 
para bancos digitais, o que criou um novo segmento de atuação para a 
empresa. Entre os clientes da ART IT estão BBC Digital, Shopbanx e 
T10 Bank. Para o sócio e diretor comercial da ART IT, Romulo de Paula, 
esse é um mercado promissor para projetos sob medida e integrações. 
Isso acontece porque muitas das novas fintechs, ou mesmo empresas 
de diferentes segmentos que decidem por contar com uma operação 
financeira, acabam optando por soluções já prontas, conhecidas como 
“Banking as a Service”, ou Banco como Serviço.

Energia solar gerou mais de 400 empregos  
por dia em 2021

@ O Brasil criou 153 mil empregos no setor de energia solar em 2021, 
o que correspondeu a uma média de 419 admissões por dia, segundo 

cálculos realizados pelo Canal Solar com base em levantamento da AB-
SOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica). Trata-se 
de um aumento de 77,9% em relação aos empregos acumulados no país 
em 2020, quando 86 mil contratações foram contabilizadas, uma média 
de 238 por dia. Desde 2012, a fonte solar já foi responsável por gerar 
de mais de 390 mil postos de trabalho em todas as regiões do país. De 
acordo com Gustavo Tegon, co-fundador da Esfera Solar, distribuidora 
brasileira de kits fotovoltaicos, o aumento no número de empregos está 
diretamente ligado ao crescimento natural da fonte, que tem ganhado 
espaço na matriz energética e obrigado empresas a aumentar o quadros 
de funcionários para dar conta das demandas operacionais.

Gestão de pessoas

@ A Feedz, plataforma completa de engajamento de colaboradores, 
automatizou processos manuais e longos do RH na startup de 

comida congelada plant-based, Beleaf. Levando em conta as diversas 
tarefas do recursos humanos, responsável também pela gestão e reten-
ção de pessoas, as ações eram longas e manuais, a HRtech implantou 
os seus mecanismos para que as pesquisas, feedbacks, atividades de 
engajamento e muitas outras ações, sejam realizadas de forma precisa, 
rápida e automatizada através da plataforma. A Beleaf passou a utilizar 
a plataforma da Feedz em 2021, em um momento de estruturação 
do RH, para auxiliar na gestão dos 58 colaboradores. A empresa, 
que antes realizava as pesquisas internas através do Google Forms e 
depois descreviam os dados manualmente, o que demandava tempo, 
conseguiu solucionar o problema do excesso de tempo e trabalho, 
com a implementação da Feedz que possibilita realizar as pesquisas e 
concretiza os dados automaticamente dentro da plataforma (https://
www.feedz.com.br/). 

Espro capacita mulheres de 16 a 22 anos no setor 
de tecnologia

@ Uma parceria entre o Espro (Ensino Social Profissionalizante) e a 
Basf capacitou mulheres na área de programação para colaborar 

com a diminuição da desigualdade de gênero no setor de Tecnologia. 
O projeto formou 20 mulheres em 2021. A iniciativa foi uma das 
escolhidas na seleção pública realizada pela empresa, por meio do 
Edital Conectar para Transformar, que apoia projetos com foco em 
empregabilidade, educação científica, educação ambiental e proteção 
dos recursos naturais e da biodiversidade (https://www.espro.org.br/).

Company Hero e Estímulo firmam parceria para 
fornecer soluções de legalização e mentorias

@A Company Hero e o Estímulo anunciam o lançamento do Progra-
ma de Aceleração de Negócios Impacta 2022, que irá selecionar 

10 negócios para apoiar de forma 100% gratuita por meio de soluções 
de legalização de empresas e mentorias de gestão ao longo de todo 
o ano. Ao fazer parte do programa, o empreendedor terá acesso a 
serviços como alteração de endereço fiscal e comercial no CNPJ com 
documentações (IPTU/comprovante de endereço/AVCB) e gestão de 
correspondências ilimitada, alteração de contrato social (CNAEs, sócios 
e nome fantasia), horas mensais de sala de reunião (São Paulo/SP e 
Rio de Janeiro/RJ) e registro de marca com certificado no INPI. Tam-
bém contará com acesso ao hub de capacitação Estímulo, que oferece 
mentorias e ferramentas de educação profissional, gestão, marketing e 
finanças (https://conteudo.companyhero.com/estimulo-impacta-2022).

EasyJur abre mais de 15 vagas para atuação em 
Uberaba e home office

@ A EasyJur, legaltech com foco no desenvolvimento de tecnologias 
e inovação na área jurídica, está com mais de 15 vagas abertas para 

atuação na cidade de Uberaba, município de Minas Gerais, podendo 
operar, ainda, em um modelo híbrido ou inteiramente em home office. 
A startup busca, principalmente, profissionais pleno e sênior, em áreas 
como tecnologia e comercial. A EasyJur tem como target profissionais 
com perfil voltado à inovação, comprometimento e proatividade, para 
ocupar posições como Analista de Help Desk Pleno, Desenvolvedor 
Back End Pleno, Closer de Vendas Pleno e Sênior, SDR Pleno, entre 
outras, e o local de atuação varia entre home office e presencial, 
de acordo com as atividades desempenhadas. O futuro membro da 
legaltech terá benefícios como Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI), 50% de bolsa para curso de inglês, café da manhã, dress code 
flexível, além de uma cultura que valoriza o feedback, a diversidade e 
valores humanos. Para saber mais sobre pré-requisitos e atribuições 
de cada vaga em aberto, acesse: https://talentoseasyjur.solides.jobs/.

Cursos de verão SENAI em sete temas que vão 
bombar em 2022

@Inteligência artificial, nuvem, realidade virtual e aumentada, big 
data, 5G, python e soft skills. Palavras cada vez mais presentes 

no mundo corporativo e nos requisitos de vagas de trabalho. Para 
quem deseja melhorar o currículo e estar pronto para as demandas 
do mercado, esse início de ano, em que a maioria das pessoas está de 
recesso ou retomando o ritmo aos poucos, pode ser a oportunidade 
para fazer um bom curso com valores acessíveis. O Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI) separou sete temas e 10 cursos, 
disponíveis na página do Mundo SENAI, que podem ser concluídos 
antes do ano engatar de vez, a partir de R$ 71,20 (https://loja.mundo-
senai.com.br/senainacional/searchbar/index/result/modalidade/32/). 

ART IT entra no mercado com serviços de 
integração de sistemas para fintechs

@A ART IT - especializada em soluções e serviços de TI – está 
crescendo no mercado de fintechs. Em 2021, a empresa passou 

ricardosouza@netjen.com.br

entenderam que não seria mais possível. 
Não podemos cometer esse mesmo erro 
de planejamento em 2022. Adotar uma 
mentalidade ágil posiciona as empresas 
para operar estratégias eficazes com um 
nível elevado de flexibilidade para satisfa-
zer clientes, funcionários e parceiros onde 
quer que eles estejam. Isso se aplica mesmo 
em decisões menores, como se deve se 
reunir pessoalmente ou via Zoom, como 
em decisões maiores, como aumentar o 
orçamento de marketing em iniciativas 
digitais em publicidade, eventos virtuais 
e experiências na Web.

As organizações que utilizarem 
o retorno dos clientes para 
redesenhar o mapa de experiências 
terão mais benefícios na aquisição e 
retenção de clientes

Resumo: Quando um cliente se sen-
ta na cadeira de um cabeleireiro, este 
não adivinha o que o cliente quer. Eles 
perguntam...e você deve fazer o mesmo. 
Não importa onde a indústria esteja, a 
jornada do cliente mudou nos últimos 
anos. Aqueles que derem o primeiro passo 
para analisar a eficácia da experiência do 
usuário, mapeando a sua jornada, serão 
muito mais bem-sucedidos na aquisição 

de novos clientes em 2022. Ao longo deste 
processo, o time de marketing deve pedir 
e conduzir análises mais profundas: Como 
atraímos novos clientes? Como garantimos 
que estão altamente satisfeitos? Onde estão 
as oportunidades para melhorar a gestão 
do ciclo de vida dos clientes e acrescentar 
valor por venda? Então, eles utilizarão esta 
percepção para melhorar a experiência de 
ponta a ponta e aumentar a receita.

Os parceiros de vendas e canais 
terão de melhorar as suas 
capacidades de contar histórias

Parceiros de vendas e canais bem-treina-
dos se tornarão cada vez mais importantes 
para articular as narrativas da empresa, 
fazendo as perguntas certas e compre-
endendo profundamente como serviços e 
produtos podem ser utilizados pelo cliente. 
À medida que as organizações desenvolvem 
os seus orçamentos e planos de vendas/
marketing para 2022, a capacitação deve 
ser uma prioridade máxima. Municiar os ca-
nais de vendas e parceiros com mensagens 
fortes, ferramentas, conteúdo e recursos 
acrescentará valor a cada interação com 
o cliente, resultando em maiores taxas de 
conversão e mais impacto nos negócios.

(*) É Chief Marketing Officer na Veeam
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ANDERSON BITENCOURT DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/003.FLS.276V-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e seis (06/09/1976), re-
sidente e domiciliado Rua Folhas Caidas, 61, apartamento 142-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Valeriano dos Santos e 
de Angelina Bitencourt da Silva. CARLA LEANDRA DA SILVA MOURA, estado civil 
solteira, profissão biomédica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/050.FLS.585 
LAPA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e setenta e 
oito (26/03/1978), residente e domiciliada Rua Folhas Caidas, 61, apartamento 142-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Davilson da 
Silva Moura e de Dirce Graciano Moura.

GUSTAVO SHRENGK ARREPIA MOREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Jardim América, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.198-JARDIM 
AMÉRICA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa 
e cinco (01/10/1995), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 176, casa 02, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Alves Moreira e de Aida Shren-
gk Arrepia Moreira. NATALIA BELCHIOR DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/369.FLS.192V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de março de dois mil (07/03/2000), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 
176, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alessan-
dro Aparecido de Oliveira e de Sabrina Candido Belchior.

UEDER DANTAS, estado civil solteiro, profissão militar, nascido em Florai, Estado do 
Paraná (CN:LV.A/011.FLS.286-FLORAI/PR), Florai, PR no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e sessenta e nove (20/10/1969), residente e domiciliado Rua Corveta Jequi-
tinhonha, 276, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Dan-
tas e de Helena Dantas de Lima. GRAZIELLE NONATO DE CARVALHO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/151.
FLS.122-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil nove-
centos e oitenta e três (30/07/1983), residente e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 
276, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Maria Nonato 
de Carvalho.

LEONARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de mecânico, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um 
de novembro de mil novecentos e noventa e um (21/11/1991), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 415, apartamento 33-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Elmo Francisco de Oliveira e de Marilene dos Santos de 
Oliveira. ISABELLA CRUZ VALENTE, estado civil divorciada, profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil nove-
centos e noventa e cinco (03/12/1995), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 415, 
apartamento 33-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Heber de Paula Cruz e de Adriana Aparecida Rossi Favero Cruz.

DORIÉDSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão eletricista de autos, nascido 
em Barra da Estiva, Estado da Bahia (CN:LV.A/033.FLS.164-BARRA DA ESTIVA/BA), 
Barra da Estiva, BA no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta e sete 
(21/08/1977), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 6076, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Lucidalva Maria dos Santos. JACQUELINE MATOS LAGE, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/098.
FLS.050-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos 
e noventa (07/01/1990), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1061, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jessiel Teixeira Lage e de Jaci Matos Lage.

FÁBIO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/008.FLS.218-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis (09/10/1976), residente e domiciliado 
Rua Cunha Porã, 177, casa 03, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Ferreira da Silva e de Maria Pereira da Silva. SIMONE DE MORAES MOU-
RA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/073.FLS.108V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de outubro de mil 
novecentos e setenta e quatro (11/10/1974), residente e domiciliada Rua Cunha Porã, 
177, casa 03, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rubens de 
Moura e de Valdelice de Moraes Moura.

SAVERIO CANIO MUOTRI, estado civil divorciado, profissão cirurgião dentista, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil 
novecentos e setenta e dois (28/11/1972), residente e domiciliado Rua Palma Sola, 
140, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Canio Muotri Neto e de Vito-
ria Amabile Bortolatto Muotri. CLAUDIA GISELE SCHIMITT, estado civil divorciada, 
profissão cirurgiã dentista, nascida em Campo Mourão, Estado do Paraná, Campo 
Mourão, PR no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e dois (13/05/1982), 
residente e domiciliada Rua Palma Sola, 140, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Deise Schimitt.

ROMÉRIO JOAQUIM DO LAGO, estado civil divorciado, profissão mecânico, nas-
cido em Canarana, Estado da Bahia, Canarana, BA no dia doze de março de mil 
novecentos e oitenta (12/03/1980), residente e domiciliado Rua Severino Arboleya 
Imbernon, 38, casa C-01, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Noé-
mia Maria do Lago. RENATA DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/064.FLS.154V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (25/09/1982), 
residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 852, casa C-01, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joselito Ribeiro e de 
Dulcinalva da Silva Ribeiro.

ERIC TEIXEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/184.FLS.116V VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (10/02/1994), residente 
e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 86-A, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Rubens de Lima e de Daniela Teixeira. MICHELE SIMOES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta 
Capital (CN:LV.A/111.FLS.026-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e noventa e dois (16/03/1992), residente e domiciliada 
Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 86-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Robison Leandro dos Santos e de Mirian Simoes Paulino.

ANDRÉ HENRIQUE DO VALE DE LEMOS, estado civil divorciado, profissão técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de feverei-
ro de mil novecentos e setenta e nove (07/02/1979), residente e domiciliado Travessa 
Leopoldina Maria de Campos, 15, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Alberto Ponciano de Lemos e de Ruth Helena do Vale de Lemos. SARA VALE BELKO, 
estado civil solteira, profissão babá, nascida no Subdistrito Nossa Senhora do Ó, nesta 
Capital (CN:LV.A/002.FLS.222 NOSSA SENHORA DO Ó/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de agosto de mil novecentos e setenta e seis (12/08/1976), residente e domiciliada 
Travessa Leopoldina Maria de Campos, 15, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Belko Sobrinho e de Maria Luzanira Vale Belko.

ANTONIO LOPES, estado civil solteiro, profissão pintor de automóveis, nascido 
em Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/031.FLS.021 CARMO DE 
MINAS/MG), Carmo de Minas, MG no dia dois de novembro de mil novecentos e 
sessenta e quatro (02/11/1964), residente e domiciliado Rua dos Secadouros, 100, 
apartamento 01-B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Lopes e de Elisa Ribeiro Campos. ROSA MARIA CAPELOTTO, estado civil divor-
ciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e sessenta e nove (17/06/1969), 
residente e domiciliada Rua dos Secadouros, 100, apartamento 01-B, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Capelotto Filho e de Maria 
Manoelina Capelotto.

GLAUBER DAZZI, estado civil solteiro, profissão taxista, nascido no Subdistrito Saú-
de, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.140V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
novembro de mil novecentos e oitenta e oito (07/11/1988), residente e domiciliado Rua 
Joaquim Ferreira de Oliveira, 200, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião José Dazzi e de Josefa Auxiliadora Dazzi. NAYALA 
SOARES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão maquiadora, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oiten-
ta e nove (29/10/1989), residente e domiciliada Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 200, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo de 
Jesus Silva e de Carmen Lucia Soares dos Santos Silva.

RENATO LIMA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão técnico em química, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/416.FLS.110 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (31/01/1987), 
residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 126, apartamento 12-B, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Matias 
Barbosa e de Maria Lima da Silva Barbosa. MONICA CAMBUR, estado civil solteira, 
profissão coordenadora de loja, nascida neste Distrito (CN:LV.A/217.FLS.224V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (08/01/1995), residente e domiciliada Rua Engenheiro Villares da Silva, 1360, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Teodor Cambur Neto e de Terezinha Pereira 
dos Santos Cambur.

JOSÉ RICARDO DE PAIVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/195.FLS.057-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e setenta e cinco 
(02/07/1975), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 7291, bloco 04, apartamento 
04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Simões de Paiva e 
de Maria das Graças de Paiva. CENIRA APARECIDA GALDINO, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/052.FLS.178V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e setenta e um 
(22/03/1971), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 7291, bloco 04, apartamento 
04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Eloi Galdino e de 
Julia Aparecida Martins Galdino.

JOSÉ MARCIO FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão cobrador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/119.FLS.134-VILA PRUDENTE/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (29/05/1985), re-
sidente e domiciliado Rua Torquato Ponte Lima, 59, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Severino do Nascimento e de Marlene Ferreira do Nascimento. 
KEITI CAROLINA DO CARMO SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.289V-PERDIZES/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/09/1987), 
residente e domiciliada Rua Torquato Ponte Lima, 59, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Hermes da Silva e de Sonia Maria do Carmo.

WESLEY COIMBRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/350.FLS.231V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
agosto de mil novecentos e noventa e nove (07/08/1999), residente e domiciliado Rua 
Álvaro de Mendonça, 1039, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar Rodrigues 
Deorato e de Cristiane de Paula Coimbra Delrei. AMANDA DA SILVA RAIMUNDO, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/322.FLS.240V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil 
novecentos e noventa e oito (08/10/1998), residente e domiciliada Rua Álvaro de Men-
donça, 1039, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Raimundo e de Celeide da 
Silva Raimundo.

CAIO PHILIPPE DA SILVA PAES LANDIM, estado civil solteiro, profissão vigilante pa-
trimonial, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/430.FLS.073-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e 
noventa e seis (21/05/1996), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 499, casa 
08, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Ribeiro Paes Landim 
e de Luciana Paula da Silva Paes Landim. BEATRIZ MATOS DOS REIS, estado civil 
solteira, profissão agente de processos de negócios, nascida no Subdistrito Vila Nova 
Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/192.FLS.140V-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e oito (02/09/1998), 
residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 499, casa 08, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Mauricio dos Reis e de Rosana Matos dos Reis.

JEDIAEL PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão fiscal de condo-
mínio, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de 
mil novecentos e noventa e dois (25/05/1992), residente e domiciliado Rua Frei Antônio 
Faggiano, 234, casa 02, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Oliveira de Almeida e de Milca Leite Pereira de Almeida. LETICIA MAIA DA SILVA, es-
tado civil divorciada, profissão controladora de acesso, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa (23/02/1990), 
residente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 234, casa 02, Jardim São Pedro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Pereira da Silva e de Maria Zilma Maia da 
Silva.

BRUNO MARCELO E SILVA, estado civil solteiro, profissão supervisor de atendimento, 
nascido no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.219-MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e dois (24/05/1992), 
residente e domiciliado Rua Cecília Porto, 36, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo José e Silva e de Sonia Maria Gomes 
da Silva. VITÓRIA PEDROSO GADOTTI SILVA, estado civil solteira, profissão jovem 
aprendiz, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/328.FLS.036 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (07/12/1998), re-
sidente e domiciliada Rua Cecília Porto, 36, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Gadotti da Silva e de Adriana Toledo Pedroso.

FELIPE LINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/392.FLS.243-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de 
dois mil e um (14/03/2001), residente e domiciliado Rua Lopes de Leão, 11, casa 03, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Fran-
cisco da Silva e de Eliane Lino dos Santos. GISELE SHIRLEI DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Garanhuns, Estado de Pernambu-
co (CN:LV.A/124.FLS.258-1ª ZONA DE GARANHUNS/PE), Garanhus, PE no dia dezes-
sete de março de mil novecentos e noventa e oito (17/03/1998), residente e domiciliada 
Rua Lopes de Leão, 11, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Carlos André da Silva e de Maria Cicera da Silva.

MATHEUS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/333.FLS.135-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (10/02/1999), residente e domiciliado 
Rua Freitas Guimarães, 166, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Luiz Fernando da Silva e de Susete Maria de Oliveira da Silva. THAÍS PEREIRA 
DOS REIS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Corinto, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A/053.FLS.005 CORINTO/MG), Corinto (10/09/2003), residente 
e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 166, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gerson Ronan dos Reis e de Simone Pereira da Silva.

ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo, nas-
cido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.214-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/02/1989), residente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 199, torre 01, apartamento 
12, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alan Kardec da Silva e de 
Sônia Maria Rosatto. JESSYCA ALENCAR ALVES ARANHA, estado civil solteira, pro-
fissão cirurgiã dentista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/182.FLS.296V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e três (30/04/1993), 
residente e domiciliada Rua da Lagoa Feia, 199, torre 01, apartamento 12, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Arleudo Alves Aranha e de Joelma 
Sobreira Alencar.

SEVERINO MANCINHO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Serrita, Estado de Pernambuco, Serrita, PE no dia dezesseis de julho de mil 
novecentos e cinquenta e seis (16/07/1956), residente e domiciliado Rua Montes Altos, 
702, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aureliano Mancinho do Nasci-
mento e de Maria das Dores da Conceição. MARIA SANTANA RAMOS VIEIRA, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Central, Estado da Bahia, Central, BA no 
dia dez de novembro de mil novecentos e cinquenta e nove (10/11/1959), residente e 
domiciliada Rua Montes Altos, 680, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Matias Ramos Vieira e de Darci Maria de Oliveira.

KLEBER CIAVARRETE, estado civil solteiro, profissão assistente encarregado, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/155.FLS.386-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e nove (06/03/1989), residente e do-
miciliado Rua Verbos do Amor, 45, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edson Ciavarrete e de Vera Lucia Finotto Ciavarrete. MARIA 
SORAIA DE AQUINO TELES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Crato, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/057.FLS.047-4º OFÍCIO DE CRATO/CE), Crato, CE no dia 
vinte e um de julho de mil novecentos e setenta e um (21/07/1971), residente e domici-
liada Rua Verbos do Amor, 45, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Raimundo Alves Teles e de Gertrudes de Aquino Teles.

PEDRO MORALES FILHO, estado civil divorciado, profissão auxiliar de escritório, nas-
cido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de dezembro 
de mil novecentos e cinquenta e seis (11/12/1956), residente e domiciliado Rua Alde-
rico Alves de Freitas, 15, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Morales e de Luiza Spinelli Morales. ROSANA APARECIDA FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/094.
FLS.193 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos 
e sessenta e dois (14/10/1962), residente e domiciliada Rua Alderico Alves de Freitas, 
15, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Ferreira e de Célia 
Fatima de Oliveira Ferreira.

AXEL MIGUEL MARTINS NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/403.FLS.131 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
e um de outubro de dois mil e um (31/10/2001), residente e domiciliado Rua Tomoichi 
Shimizu, 575, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber Ferreira Nogueira 
e de Eliete de Brito Martins Nogueira. LÁISA VITÓRIA DA SILVA HENRIQUE, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Guarulhos, neste Esta-
do (CN:LV.A/867.FLS.094-1º SUBDISTRITO GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
quatorze de janeiro de dois mil e dois (14/01/2002), residente e domiciliada Rua Tomoi-
chi Shimizu, 575, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso Sergio Henrique 
e de Vania Alves da Silva.

CLÉBERSON SOUSA SANTOS, estado civil divorciado, profissão analista de preven-
ção a fraude, nascido em Barra do Mendes, Estado da Bahia, Barra Mendes, BA no 
dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e sete (20/04/1987), residente e domici-
liado Rua Izabel Redentora, 176, apto 14, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lou-
rival Francisco de Sousa Filho e de Uslândia de Sousa Santos. THALITA MIRANDA 
DIAS, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/096.FLS.288V-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia onze de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (11/05/1987), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 
918, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton José Dias e 
de Marilene de Miranda Rocha Dias.

DANIEL DE MOURA AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/064.FLS.062-VLA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e noventa e oito (01/06/1998), residente e domi-
ciliado Rua Aléia, 1028, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Renan de Azevedo e de Maria Eliete de Moura Azevedo. 
SARA VERÔNICA GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Brasilia - Distrito Federal (CN:LV.A/03.FLS.037-9º OFÍCIO DE PLANALTI-
NA/DF), Brasilia, DF no dia seis de julho de dois mil e dois (06/07/2002), residente 
e domiciliada Rua Aléia, 1028, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Ribeiro dos Santos e de Marisa Gonçalves 
Barreto Ribeiro.

THIAGO HARLAN DA SILVA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão assistente admi-
nistrativo, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/019.FLS.205-12º DIS-
TRITO DE RECIFE/PE), RECIFE, PE no dia trinta e um de julho de mil novecentos e 
noventa (31/07/1990), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2776, apto 312-B, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otávio Deodato Vieira e de Ivoneide Maria da 
Silva. LETÍCIA NUNES DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista de contas, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/377.FLS.151 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de junho de dois mil (16/06/2000), residente e domiciliada Rua Victório 
Santim, 2776, apto 312-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Geraldo da 
Silva e de Leila Cristina Nunes da Silva Tortola.

JOÃO BATISTA SILVÉRIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão oficial de manu-
tenção predial, nascido em Juru, Estado da Paraíba (CN:LV.A/009.FLS.107-JURU/PB), 
Juru, PB no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e seis (26/06/1986), 
residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 414, apartamento 31-B, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Américo Silvério da Silva e de 
Vania Salustriano da Silva. LYARA DE ALMEIDA INÁCIO, estado civil solteira, profissão 
analista de fraude, nascida neste Distrito (CN:LV.A/276.FLS.187-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e sete (01/05/1997), re-
sidente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 414, apartamento 31-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio José Inácio e de Daniela 
de Almeida Inácio.

SILAS MANOEL RAMOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/246.FLS.285 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de março de mil novecentos e noventa e seis (06/03/1996), residente e domi-
ciliado Rua Doutor Mário Moura, 84, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Manoel Feitosa do Nascimento e de Laudila Maria Ramos do Nascimento. AMAN-
DA VALERIO, estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida no Subdistrito 
Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.265V MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de maio de mil novecentos e noventa e nove (10/05/1999), residente e domiciliada Rua 
Doutor Mário Moura, 84, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter 
Aparecido Valerio e de Janete Marques Fernandes Valerio.

MARIVAN PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gerente de loja, nascido 
em Eunápolis, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.208-PORTO SEGURO/BA), Euná-
polis, BA no dia primeiro de abril de mil novecentos e sessenta e cinco (01/04/1965), 
residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 178, bloco 03, apartamento 63, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio Pereira Silva e de Auminai 
Pereira Silva. MARINA VIANA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/007.FLS.215-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de julho de mil novecentos e setenta e seis (05/07/1976), residente e 
domiciliada Rua Freguesia de Poiares, 178, bloco 03, apartamento 63, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Viana e de Pedrina Aparecida Viana.

ELIAS CUNHA JORGE, estado civil solteiro, profissão analista de backoffice, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/081.FLS.015V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa (08/02/1990), residente e domici-
liado Rua Rio Imburana, 228, apartamento 51-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Carlos Jorge e de Giselia da Cunha Jorge. SAMANTA SILVA DA CUNHA, estado 
civil solteira, profissão coordenadora pedagógica, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/055.FLS.115-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril de 
mil novecentos e oitenta e sete (15/04/1987), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 
228, apartamento 51-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Luis da Cunha e 
de Amelia Rosalia da Silva da Cunha.

EMERSON FLORENTINO DE LANA, estado civil viúvo, profissão vigilante, nascido 
no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de julho 
de mil novecentos e setenta e três (17/07/1973), residente e domiciliado Rua Gaspar 
da Silva, 129, apartamento 07, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Amelio Florentino de Lana e de Inez Maria de Lana. GEISE RIOS 
NICOLAU, estado civil divorciada, profissão guarda civil metropolitana, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e setenta 
e oito (17/08/1978), residente e domiciliada Rua Gaspar da Silva, 129, apartamento 07, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio Nicolau 
e de Socorro de Fátima Rios Nicolau.

DEMIS OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão cobrador, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/280.FLS.153-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(09/11/1983), residente e domiciliado Rua Juçaral, 706, casa 05, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cloves José dos Santos e de Veronica de 
Oliveira dos Santos. FABIANA DE LIMA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/298.FLS.150-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (14/06/1984), residente e domiciliada Rua Juçaral, 706, casa 05, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jair de Sousa Oliveira e de Iracema 
de Lima Oliveira.

EGÍDIO CARNEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão chapeiro, nascido em 
Distrito de Itapeipu, Município de Jacobina, Estado da Bahia, Jacobina, BA no dia quatro 
de agosto de mil novecentos e setenta e seis (04/08/1976), residente e domiciliado Rua 
Renzo Baldini, 574, casa 05, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Luiz Carneiro da Silva e de Luzia Losmina de Jesus. CLAUDIA COSTA RO-
DRIGUES, estado civil viúva, profissão técnica de enfermagem, nascida no Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil nove-
centos e setenta e quatro (28/05/1974), residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 574, 
casa 05, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Alexandre 
da Costa e de Dalva Ribeiro da Costa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JARDEL SOUSA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão garçom, 
estado civil solteiro, nascido em Tamboril - CE, no dia (29/04/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Oliveira Silva e de Madalena Sousa Silva. 
A pretendente: LUZINETE DA SILVA MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão 
manicure, estado civil solteira, nascida em Duque Bacelar - MA, no dia (22/01/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Antonio Marques 
e de Claudinete Pereira da Silva.

O pretendente: ANTONIO EDSON BESERRA LEITE JUNIOR, de nacionalidade brasi-
leiro, profissão engenheiro de suporte, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (08/11/1991), residente e domiciliado na Vila Invernada, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Edson Beserra Leite e de Marlene Pereira da Silva Leite. A pretendente: TALITA 
LUNGOV LOPES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de folha 
de pagamento, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/04/1992), 
residente e domiciliada na Vila Invernada, São Paulo - SP, filha de Adilson Xavier de 
Souza e de Patrlcia Lungov Lopes.

O pretendente: RODRIGO ALEIXO MOISES, de nacionalidade brasileira, profissão pro-
pagandista médico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/04/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Valson Moises e 
de Maria Antonia Aleixo. A pretendente: EDNEIDE CAVALCANTE DE MENDONÇA, de 
nacionalidade brasileira, profissão promotora de vendas, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (29/03/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco Barbosa de Mendonça e de Isabel Cavalcante de Mendonça.

O pretendente: VÍTOR FERNANDO BARBEIRO PEREIRA, de nacionalidade portuguêsa, 
profissão supervisor, estado civil divorciado, nascido em Portugal, no dia (23/02/1970), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Lopes Pereira 
e de Emília Esperança Barbeiro Pereira. A pretendente: LIGIA MARIA MARDINOTTO, 
de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (26/04/1973), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Carlos Antonio Mardinotto e de Arlette Mardinotto.

O pretendente: EJIKE HARMES ENEM, de nacionalidade nigeriana, profissão comercian-
te, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (23/10/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de John Enem e de Viginia Enem. A pretendente: 
FLORENTINA ANDREICA, de nacionalidade romena, profissão professora, estado 
civil divorciada, nascida em Teremia Mare - Romenia, no dia (01/04/1965), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria Andreica.

O pretendente: FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/03/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ramon Ferreira Rodrigues e de 
Maria Aparecida de Souza Rodrigues. A pretendente: ALINE GIORGINI PEREIRA LIMA, 
de nacionalidade brasileira, profissão coordenadora de RH, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (10/11/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Percio José Pereira Lima e de Rosana Giorgini Pereira Lima.

O pretendente: LUAN HENRIQUE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/12/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ana Maria Correa da 
Silva. A pretendente: KELLY CRISTINA SOUSA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/01/1988), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adilson Ribeiro e de 
Gicelia Santos Sousa.

O pretendente: CAÍQUE OLTREMARE, de nacionalidade brasileira, profissão bancário, 
estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (30/07/1993), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nilton Carlos Oltremare e de Elizabete 
Aparecida Creace Oltremare. A pretendente: GABRIELA SCHIABELLO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista financeira, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (09/09/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Humberto Felix da Silva e de Teresa Schiabello da Silva.

O pretendente: LUCAS URBANO GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, profissão autô-
nomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/02/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Carlos Gimenez e de Sany 
Cristina Urbano Gimenez. A pretendente: TAMIRIS BAXTER MORALE, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (14/03/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Elcio Camero Morale e de Eliany Baxter Morale.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: MATEUS ALVES DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em Solonópole, CE, no dia (05/09/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elio Alves de Andrade e de Gloria Alves Conceição de 
Andrade. A pretendente: CAROLINE SANTANA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
assistente financeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Antonio Santos e de Silvanira Santana Santos.

O pretendente: RENAN ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fiscal de 
prevenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Nunes da Silva e de Valquiria Selma Antonio. 
A pretendente: SANDY CRISTINA COSTA RANGEL, estado civil solteira, profissão bal-
conista, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/12/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Devanir Lacerda Rangel e de Sandra de Sousa Costa.

O pretendente: GABRIEL DE SOUZA FREITAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
escritório, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Matos de Freitas e de Jane de Souza Santos. A 
pretendente: GABRIÉLA DA SILVA NEVES, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (10/06/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Lages Neves e de Ana Paula Gomes da Silva.

O pretendente: NICOLAS MAXWELL SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cleiton de Oliveira Souza e de Fatima Cristina da 
Silva Machado. A pretendente: JOYCE STANCINI SANTOS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Souza Santos e de Rosimere Stancini Cardoso.

O pretendente: TIAGO DE JESUS ESTEVES, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Santo André, SP, no dia (12/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Orlando Esteves Piedade e de Maria Elizabet de Jesus. A pre-
tendente: VANESSA DA SILVA CANDIDO, estado civil divorciada, profissão assistente 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Candido Irmão e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: THIAGO LIMA ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Carlos da Silva e de Adriana de Lima Araujo. A pretendente: 
GABRIELA SANTOS QUEIROZ, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (27/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Alexsandro de Souza Nogueira Queiroz e de Fabiana Aparecida Milanez dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão aten-
dente, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/07/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Augusto dos Santos e de Vilma de Oliveira Lima. A 
pretendente: ISABELA CARNEIRO DE SOUZA CRUZ, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/02/2004), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Rubens Mellis de Souza Cruz e de Joana D'Arc Carneiro Gomes.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DE SANTANA, estado civil divorciado, profissão 
gerente de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1992), residente e domiciliado 
na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Urbano José de Santana e de Joana Maria dos 
Santos. A pretendente: VIVIANE COSTA BENIGNO, estado civil divorciada, profissão 
estoquista, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1988), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Gerson José Benigno e de Veralucia Roza Costa Benigno.

O pretendente: HERNANDE PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motoris-
ta, nascido em Triunfo, PE, no dia (14/12/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Heronildo Pereira da Silva e de Maria do Socorro Pereira. A pretendente: 
LUCIANA VASCONCELOS DE GODOY, estado civil divorciada, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Sergio de Godoy e de Cecilia Vasconcelos de Godoy.

O pretendente: ANDERSON BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilan-
te, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Bispo dos Santos e de Valdeci Rosa de Souza. A pretendente: 
SANDRA MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão orientadora socioe-
ducativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/1974), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Jose dos Santos e de Olmita Maria dos Santos.

O pretendente: JOHN DA SILVA, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (11/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Isildinha Dias da Silva. A pretendente: MICHELLE CAVALCANTE DA SILVA, es-
tado civil divorciada, profissão costureira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (22/01/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Jorge Cavalcante Filho 
e de Valdete Ferreira da Silva.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE SEVERO EDUARDO, estado civil solteiro, profissão 
técnico de automação industrial, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1993), residente 
e domiciliado na Vila Clara, São Paulo, SP, filho de Jose Eduardo Neto e de Roseli Pereira 
Severo Eduardo. A pretendente: TAYSSA AVELAR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão pedagoga, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (16/02/1996), 
residente e domiciliada em Betim, MG, filha de Gilberto Mendes de Oliveira e de Raquel 
Avelar Figueiredo de Oliveira.

O pretendente: LUÍS PAULO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gercino Novais dos Santos e de Maria Elza Marino da Silva. A pretenden-
te: JAQUELINE MERLIN DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão analista assistente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Joel Carneiro de Carvalho e de Simone Cristina Merlin de Carvalho.

O pretendente: ALLAN DAVID ALVES SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adenilson Silva e de Mirlene Alves Silva. A pretendente: 
NATALIA DE ANGELO FRANCISCO, estado civil solteira, profissão operadora de tele-
marketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/10/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Djalma Francisco e de Ana Lucia de Angelo Melo.

O pretendente: ANDRÉ LUIS RODRIGUES RAMOS, estado civil solteiro, profissão 
gerente comercial, nascido em Irecê, BA, no dia (17/08/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Luis Rodrigues Rocha e de Linda Mary Bas-
tos Ramos Rocha. A pretendente: KARINA DE PAULA MOREIRA, estado civil solteira, 
profissão farmacêutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Elson Barbosa Moreira e de 
Rosimeire de Paula Moreira.

O pretendente: ROGER MARTINS BARBOSA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Reinaldo Cirilo Barbosa e de Rita de Cassia Martins da Silva Barbosa. 
A pretendente: GABRIELY CRISTINA ANTUNES, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Josue de Nazare Antunes e de Tania Cristina Rodrigues.

O pretendente: CLEBER LIMA DE FREITAS, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ilson Marcandalli de Freitas e de Nilza Moreira Lima. A pre-
tendente: STEFANI SOARES DE MORAES, estado civil solteira, profissão assistente de 
convênio médico, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/08/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto de Moraes e de Selma Maria Soares.

O pretendente: WELTON MONTEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Monteiro de Souza e de Maria Ozelia de Sou-
za Monteiro. A pretendente: REGINA GUILHERME DOS ANJOS, estado civil solteira, 
profissão teleatendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Emidio dos Anjos e de Maria 
Guilherme da Conceição.

O pretendente: SÉRGIO ALVES FREIRES, estado civil solteiro, profissão bombeiro, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (05/03/1972), residente e domiciliado no Jardim Santo Elias, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Alexandre Freires e de Brigida Alves Freires. A pretendente: 
MIRIAN PAULA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão agente de organização escolar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1968), residente e domiciliada no Jardim Santo 
Elias, São Paulo, SP, filha de Pedro Alfredo de Souza e de Terezinha Paula de Souza.

O pretendente: LUCAS JOSÉ NUNES, estado civil divorciado, profissão técnico de tele-
comunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Izidorio Nunes e de Laurice Morena Neves 
Nunes. A pretendente: ALINE BISPO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
técnica de mobilização ortopédica, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rigoberto Soares Santos 
e de Vanusa Bispo dos Santos.

O pretendente: MANASSÉS SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aguinaldo Flôr da Silva e de Maria José Souza da Silva. A 
pretendente: SHEILA MARIA SILVA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão líder 
de atendimento, nascida em Tutóia, MA, no dia (10/01/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João da Conceição e de Cleonice Silva da Conceição.

O pretendente: RAMON DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Reubi José da Silva e de Nilta Amelia de Souza Silva. A pretendente: 
JOYCE MOTA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/04/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jair dos Santos Gonçalves e de Marineide Mota Silva da Cruz Gonçalves.

O pretendente: LUÍS FILIPE PEREIRA RAMOS, estado civil solteiro, profissão extrusor, 
nascido em Caxias do Sul, RS, no dia (18/06/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Hirene Pereira Ramos. A pretendente: ANDREIA LESSA DE 
CARVALHO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (25/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Moacir Lessa de Carvalho.

O pretendente: RENATO PLACIDO DE BARROS, estado civil divorciado, profissão super-
visor de cobrança, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sobrinho de Barros e de Maria Cicera Placida 
de Barros. A pretendente: DEBORA RAQUEL DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
supervisora de vendas, nascida em Moreno, PE, no dia (28/05/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Teófilo da Silva e de Laura Maria Souza da Silva.

O pretendente: CLÁUDIO APARECIDO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/01/1989), residente e domiciliado na Vila Nova Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Sousa e de Maria Amelia de Oliveira Sousa. A 
pretendente: DANIELA APARECIDA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão pro-
fessora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/02/1994), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Lima dos Santos e de Sonia Aparecida Chaves.

O pretendente: LOURIVAL ELIAS DE MELO FILHO, estado civil solteiro, profissão 
adesivador, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Elias de Melo e de Elza Silveira de Melo. 
A pretendente: RITA DE CÁSSIA SIMPLÍCIO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em Itabuna, BA, no dia (16/08/1970), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de André Simplício de Souza e de Maria José da Silva.

O pretendente: JOSÉ LOINDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1987), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Severino da Silva e de Maria José Pereira da Silva. A 
pretendente: NATALIA GOMES FEIJÃO, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/03/1983), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Valmir Rodrigues Feijão e de Rubenice Maria Gomes Feijão.

O pretendente: RAPHAEL PALLADINO DE PAULA, estado civil solteiro, profissão 
assistente de contabilidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1999), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Inacio de Paula e de Yara 
Regina Palladino de Paula. A pretendente: JESSICA APARECIDA FREIRE, estado civil 
solteira, profissão assistente contábil, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim de Souza Freire 
e de Katia Soares Freire.

O pretendente: FELIPE JUNQUEIRA DA COSTA SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
cuidador de idosos, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/03/1997), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Elias de Souza e de Marialice Assis 
da Costa. A pretendente: LETICIA NASCIMENTO DE FRANÇA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Domingos Ferreira de França e 
de Josefa Nascimento de França.

O pretendente: ALBERT DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão supervisor de área, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Adalberto dos Santos e de Laudjane Maria Vieira dos Santos. A 
pretendente: PATRICIA SOARES PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Mauá, SP, no dia (02/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ivair de Almeida Pereira e de Zeli Ana Soares.

O pretendente: LAERCIO CAMARGO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Camargo dos Santos e de Madalena Matias 
dos Santos. A pretendente: SARA VIEIRA TELES MARTINS, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (04/01/2002), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Teles Martins e de Valeria Vieira Teles Martins.

O pretendente: JULIO MAGALHÃES, estado civil solteiro, profissão pintor residencial, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1969), residente e domiciliado no Parque 
Guaianazes, São Paulo, SP, filho de Manoel Magalhães e de Geny Ribeiro Magalhães. A 
pretendente: MIRIAN FRANCISCO CORDEIRO, estado civil divorciada, profissão aposen-
tada, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1962), residente e domiciliada no Parque 
Guaianazes, São Paulo, SP, filha de Moises Francisco Cordeiro e de Maria José Cordeiro.

O pretendente: MARCELO FERNANDES SOARES, estado civil divorciado, profissão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Verissimo Soares e de Maria Gomes Fernandes. 
A pretendente: EDNALIA ALMEIDA FARIAS, estado civil solteira, profissão cuidadora 
de idosos, nascida em Vitoria da Conquista, BA, no dia (20/11/1984), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes Farias e de Rita Almeida Farias. 

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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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:

A pretendente: BRUNA DE ALMEIDA, profissão: atleta, estado civil: solteira, naturalida-
de: Campinas, SP, data-nascimento: 07/12/1990, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Eder Dias de Almeida e de Marlene Aparecida Rodrigues de Almeida. A pre-
tendente: GERMANA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 26/07/1985, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Lauro Neto e de Lucileide Ribeiro do Vale.

O pretendente: WELLINGTON RODRIGUES OLIMPIO, profissão: conferente de indús-
tria, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Olimpio Neto e de Maria Ilma 
Rodrigues Camargo Olimpio. A pretendente: ANTONIA ANÁBIA DE SOUSA MORAES, 
profissão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Barra do Corda, MA, 
data-nascimento: 23/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rai-
mundo Antonio Moraes e de Raimunda Amália de Sousa Moraes.

O pretendente: RAMON FERREIRA MARTINS, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1990, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Rosario Isaias Catanante Martins e de Rosa Ferreira 
de Medeiros. A pretendente: BIANCA ALVES SAMPAIO, profissão: auxiliar administra-
tiva, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vilovaldo Silva Sampaio e de Analia 
Alves Sampaio.

O pretendente: JEFFERSON ALVES DOS ANJOS, profissão: ajudante de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Josafa Teotonio dos Anjos e de Maria Andrea Alves 
dos Anjos. A pretendente: THAIS STEFANIE DE SA SOUSA, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Felipe Francisco de Sousa e de 
Josefa Luzia de Sa.

O pretendente: NIXON APARECIDO PEREIRA DE ARAUJO, profissão: técnico meca-
trônico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Alves de Araujo e de 
Maria Aldenice Pereira de Souza. A pretendente: JOYCE SANTOS DE OLIVEIRA, 
profissão: assistente de secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo 
Roberto de Oliveira e de Josie Santos de Oliveira.

O pretendente: NILTON CESAR DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de coleta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/10/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Waldomiro de Oliveira e de Amilde 
Silva Oliveira. A pretendente: PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: professora de 
educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arnaldo Beserra de Oli-
veira e de Ivanilda Pedro da Silva.

O pretendente: BRUNO FURTADO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Antonieta Furtado de Souza. A pretendente: ISABEL SANTANA 
OLIVEIRA, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Belém, PA, data-
nascimento: 14/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sergio Luiz 
de Oliveira e de Sandra Regina Santana Cordeiro.

O pretendente: RANIER VIEIRA DE SOUZA, profissão: açougueiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1999, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jovaci Vieira de Souza e de Maria Valma Vieira de Souza. 
A pretendente: DEBORA MEDEIROS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/2003, residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, filha de Valtenei da Silva Lima e de Deniza Dantas de Medeiros.

O pretendente: EVERALDO ANTONIO DOS SANTOS, profissão: empreiteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Camaçari, BA, data-nascimento: 18/12/1978, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Mario dos Santos e de Sonia Lina Santos. A preten-
dente: SIMONE SEVERINA DA SILVA GEVENEZ, profissão: auxiliar administrativa, estado 
civil: viúva, naturalidade: Inaja, PE, data-nascimento: 07/06/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Severino Pedro da Silva e de Severina Alvina da Silva.

O pretendente: DAVID SILVA LIMA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/2003, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Odair Jose do Nascimento Lima e de Debora Lucirene Silva. A preten-
dente: KAUANE THEODORO DA CONCEIÇÃO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/2003, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Juliano Theodoro Laurindo e de Maria Jocivania da Conceição.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA FERREIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Quipapá, PE, data-nascimento: 05/10/1984, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Pedro Venâncio Ferreira e de Maria José Inacio da Silva. 
A pretendente: MARIA SIRLENE DE AGUIAR SILVA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Murici, AL, data-nascimento: 26/11/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio Manoel da Silva e de Edileuza Maria de Aguiar.

O pretendente: MARCOS ROGERIO CONCEIÇÃO, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1978, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Alice Conceição. A pretendente: PAULA FER-
NANDA DOMINGUES, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Paulo Fernando Domingues e de Josefa Corrêa de Souza Domingues.

O pretendente: GUILHERME LOPES DA LUZ, profissão: engenheiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Helvecio Cristovão da Luz Filho e de Luciana 
Arminda Lopes da Luz. A pretendente: CLAUDIANA GONÇALVES SOUSA, profissão: 
profissional de educação física, estado civil: solteira, naturalidade: Brejo Santo, CE, da-
ta-nascimento: 27/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Noberto de Sousa e de Márcia Gonçalves dos Santos.

O pretendente: BRUNO JOSÉ DA SILVA NETO, profissão: oficial de manutenção elé-
trica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Euzebio José Costa da Silva e de 
Eliana de Souza Dias Silva. A pretendente: ANDREZA BATISTA DE MEDEIROS, pro-
fissão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 31/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Miguel Galvão 
de Medeiros e de Luzimar Batista de Oliveira.

O pretendente: THIAGO BOEMER, profissão: conferente de mercadoria, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Guilherme de Alencar Boemer e de Maria Helena Evangelista 
Boemer. A pretendente: RENATA VIEIRA DE AQUINO, profissão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1972, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Claudemiro Vieira de Aquino e de Zelia Maria Vieira de Aquino.

O pretendente: KAIQUE SANTOS TORRES, profissão:, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/09/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Edgar Bras Torres e de Antonia Regina dos Santos. A pretendente: 
ELIANA DOS SANTOS, profissão:, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/11/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Amilton dos Santos e de Eliene dos Santos.

O pretendente: KAIQUE SANTOS TORRES, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/09/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edgar Bras Torres e de Antonia Regina dos Santos. A preten-
dente: ELIANA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Jose Amilton dos Santos e de Eliene dos Santos.

O pretendente: OSMAR FIRMINO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Ibiassucê, BA, data-nascimento: 06/11/1966, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Miguel Firmino da Silva e de Santa Maria de Jesus Silva. A pretenden-
te: GEDALVA MARIA SOARES, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 15/06/1965, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antonio Clementino Soares e de Maria de Lourdes dos Santos Soares.

O pretendente: THIAGO YUDI YOSHIZAKI, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Oscar Yoshizaki e de Floriza Proença de Araujo Yoshizaki. 
A pretendente: CARLA FERREIRA DA SILVA, profissão: promotora de vendas, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquim Ferreira da Silva e de Iradi Alves da Silva.

O pretendente: LEONARDO JUNIOR GONZALES MENDOZA, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 19/05/1978, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Julio Gonzales Gonzales e de Julia 
Mendoza Rodriguez. A pretendente: SANDRA LUCIANE FIGUEIREDO DA FONSECA, 
profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 03/06/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Miguel Duarte da 
Fonseca e de Maria do Rosário Figueiredo da Fonseca.

O pretendente: EDNEI TANCREDO PABLOS, profissão: empresário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Galdoz Francisco Pablos e de Ruth Tancredo Pablos. A preten-
dente: MICHELA SARILHO DE OLIVEIRA, profissão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 17/05/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antonio Noronha de Oliveira e de Valdete Sarilho de Oliveira.

O pretendente: SERGIO PRESTES DUVIGEM, profissão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 04/05/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Mariano Duvigem e de Eliana Lucia 
Prestes Duvigem. A pretendente: PAMELA FELIX DE OLIVEIRA, profissão: operadora 
de telemarkerting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Felix de Oliveira 
e de Iracema da Paz da Rocha.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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