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A escolha de Margareth Tatcher, como primeira ministra do governo 
da Inglaterra, logo seguida pela vitória de Reagan para a presidência 
dos EUA, no começo dos anos 80, sinaliza o fim do ciclo dos governos 
social-democratas, caracterizados por uma forte intervenção do Estado 
na economia. O modelo, que prevaleceu na Europa ocidental, desde o 
fim da segunda guerra mundial, encerrou, assim, o período que ficou 
conhecido como “os trinta gloriosos”, pelo fato daquelas três décadas 
ficarem caracterizadas pelo forte crescimento econômico, pela redução 
da desigualdade e pela grande mobilidade social.  

O Brasil e o pêndulo

Como as questões ESG vêm sendo tratadas dentro das empresas? 
Quais são os principais desafios do mercado brasileiro neste senti-
do? Estas são as principais questões levantadas pela nova pesquisa 
da Bravo Research, braço de Insights e Inteligência da Bravo GRC, 
consultoria em tecnologia especializada em Governança, Riscos, 
Compliance e ESG. O estudo mostra que, apesar do tema estar muito 
em voga, as organizações ainda estão desbravando a sigla e compre-
endendo como ela impacta no dia a dia de pessoas e empresas.  

Pesquisa inédita revela os desafios do ESG no Brasil
Números e dados invadem sua tela mental quando você pensa em 

métricas. Claro que eles importam e muito, mas o que faz diferença de 
verdade tem muito mais a ver com o lado humano das transações. Isso 
acontece inclusive no B2B, sigla que se torna cada vez mais Human 
to Human, em um modelo que vem se tornando muito mais parecido 
com o B2C.?’  

Vida útil do cliente determina longevidade do negócio
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Negócios em Pauta

Pilotos da academia da Ferrari se apresentam 
A temporada de 2022 para os membros da academia de jovens pilotos 

da Ferrari começou na última terça-feira (11) em Maranello, na Itália. 
No total, nove pilotos serão acompanhados e treinados pela escuderia 
italiana ao longo de 2022. Os jovens pilotos Arthur Leclerc, Dino Be-
ganovic, Maya Weug e James Wharton auxiliaram os recém-chegados 
Oliver Bearman e Rafael Câmara, selecionados através da FDA Scouting 
World Finals, e Laura Camps Torras, vencedora do programa FIA Girls 
On Track - Rising Stars. Ao longo da semana, os integrantes participarão 
de oficinas, testes psicofísicos e atividades esportivas. Os nove pilotos  
estarão envolvidos em várias frentes na temporada. O irmão do monegasco 
Charles Leclerc e Bearman, por exemplo, vão disputar a Fórmula 3. Já 
na principal categoria do automobilismo mundial, Schumacher guiará 
novamente a Haas e Shwartzman será piloto de testes da escuderia 
italiana (ANSA).     Leia a coluna completa na página 3
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Vídeo-Aulas da GoDaddy trazem conteúdos 
de cursos de marketing digital

@A GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), empresa que capacita os 
empreendedores para o universo digital e o maior registrador 

de nomes de domínio do mundo, apresenta uma série de aulas em 
vídeo que podem ajudar os empresários a trilhar um caminho de 
sucesso no mundo digital. A série da GoDaddy no YouTube inclui 
48 vídeos, divididos em quatro playlists, com uma duração média 
de 15 minutos cada, feitos para um aprendizado rápido. Eles po-
dem ser assistidos na piscina, na praia, no campo ou em qualquer 
momento de relax durante as férias de verão. As vídeo-aulas são 
leves, divertidas e produzidas por especialistas e influenciadores 
com larga experiência no mercado e trazem informações de grande 
relevância para tornar mais produtiva a jornada digital neste ano 
que inicia. O acesso aos vídeos é totalmente gratuito e não está 
condicionado à compra de produtos ou serviços. 1. Marketing 
Digital do Zero (clique aqui, ou acesse o link: https://youtube.
com/playlist?list=PLr21wMIyqB97XCSc5Rt_CiGndncs4VOEN)  

  Leia a coluna completa na página 2
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A importância 
da Diversidade e 
Inclusão para o 
Employee Experience 
organizacional

Empreendedorismo

   
Leia na página 4

Augusto Roque  Carolina Lopes

Adotar condutas éticas nas 
empresas se tornou uma 
bandeira nos últimos anos. 

Unir os valores e as crenças pessoais 
ao fortalecimento dos programas 

de compliance, reforçados por iniciati-
vas como a criação da Lei Anticorrup-
ção, assim como a exposição histórica 
da Lava Jato, mostraram uma tendência 
positiva em relação à diminuição da 
flexibilidade moral dos profissionais 
nos últimos dez anos.

 
Esta afirmação é constatada pela 5ª 

edição da pesquisa bienal “Perfil Éti-
co dos Profissionais das Corporações 
Brasileiras”, realizada pela consultoria 
de gestão de riscos, ética e compliance, 
ICTS Protiviti. 

Reunindo dados de uma década (2010 
a 2020), que somam 27 mil profissionais 
analisados ao longo dos anos, o estudo 
mostra que o perfil profissional reco-
nhecido como predador, ou seja, aquele 
que detém uma percepção moral pouco 
rígida e que desconsidera normas, além 
de agir de forma irregular - característi-
cas que apontam para um colaborador 
de alta flexibilidade moral, caiu de 11% 
para 1% nos últimos dez anos.

 
Porém, o indicador positivo é acom-

panhado nos últimos quatro anos de 
uma maior concentração do perfil 
flexível, ou seja, aquele que “dança con-
forme a música” e não demonstra um 
comportamento ético por convicção, 
o que se torna um ponto de atenção 
para as organizações, que precisam 
ser proativas para influenciar o com-
portamento deste grupo na direção da 
conformidade e da ética, o que não é 
um trabalho simples.

Crise e pandemia abalam a ética do 
profissional das corporações 
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Este grupo concentrou 79% dos pro-
fissionais entre 2017 e 2018 e 71% entre 
2019 e 2020, período em que tivemos o 
desaquecimento de ações como a Lava 
Jato, assim como uma desorganização 
política e econômica e, na sequência, 
a eminência de uma pandemia global. 

“O medo de perder o emprego, a 
instabilidade de prover a família em 
um cenário econômico de dificul-
dade, assim como a dúvida de lidar 
com pressões situacionais, somado à 
falta de sustentação dos programas 
de compliance, que ainda estão em 
evolução, são os principais indica-
dores para esse resultado”, explica 
Heloisa Macari, porta-voz da pesquisa 
e diretora executiva da consultoria 
ICTS Protiviti.

 
Quando analisado o aspecto que 

envolve a disposição do profissional 
para denunciar atos antiéticos, no 
início dos estudos, quase metade dos 
profissionais apresentavam convicção 
sobre a denúncia, ou seja, 47%. Porém, 
o cenário apresentado nos últimos 
quatro anos mostra uma ponderação 
muito maior e certa dúvida sobre dela-
tar ou não algo incorreto, chegando ao 
índice de 30% que denunciam e 67% 
que analisam a situação. 

 

“A insegurança reflete não apenas na 
ação do próprio indivíduo, mas também 
no aumento da probabilidade de ser 
conveniente com as irregularidades, 
sentindo-se muitas vezes duvidoso 
para comunicar um desvio ético por 
não saber como isso pode impactar em 
seu emprego”, explica Heloisa. 

 
O suborno também segue a mesma 

característica e, enquanto em 2010 
apenas 38% dos profissionais anali-
savam a situação para aceitar ou não, 
em 2020 este número salta para 54%. 
A apropriação indébita também apre-
senta o mesmo quadro. Há 10 anos, 
18% dos colaboradores analisavam as 
circunstâncias para cometer o ato. Em 
2020, esse indicador sobe para 35%.

 
“A conclusão que chegamos nestes 

dez anos é que o profissional está mais 
consciente do que é certo e errado, 
fruto do trabalho executado pelas 
companhias com ações focadas em 
conformidade. Porém, as constantes 
instabilidades econômicas e políticas 
do país remontam este cenário, for-
çando as pessoas a viverem dilemas 
éticos que desconstroem a jornada 
moral das empresas”, finaliza Heloisa. 
- Fonte e outras informações: (https://
icts.com.br/).

TECNOLOGIA

DIGITALIzAçãO DAS EmPrESAS fAVOrECE 
NOVOS mErCADOS PArA 2022     Leia na página 4

Imposto para não vacinados
A província canadense de Quebec, a 

segunda mais populosa do país, planeja 
fazer com que adultos que se recusam a 
tomar vacina contra a covid-19 paguem 
uma "contribuição de saúde". Pessoas 
não vacinadas prejudicam as demais, e 
o Ministério das Finanças da província 
está determinando quantia "significa-
tiva" que os moradores não vacinados 
seriam obrigados a pagar, com valor 
não inferior a 100 dólares canadenses 
(US$ 79,5) - (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/digitalizacao-das-empresas-favorece-novos-mercados-para-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-13-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-importancia-da-diversidade-e-inclusao-para-o-employee-experience-organizacional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-brasil-e-o-pendulo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/vida-util-do-cliente-determina-longevidade-do-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pesquisa-inedita-revela-os-desafios-do-esg-no-brasil/
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Satisfação 
não depende 

de remuneração, mas 
sim de propósito

Um dos maiores 
problemas 
relacionados ao 
ambiente de trabalho 
é a satisfação 
profissional

As pessoas desejam sa-
ber como podem ser 
felizes atuando em 

suas posições, mas existem 
muitos cenários em que uma 
pessoa não está mais feliz ou 
à vontade no emprego atual. 
Apesar de ocuparem um 
bom cargo e terem remu-
neração adequada, muitas 
pessoas ainda podem se 
sentir insatisfeitas com o 
que estão fazendo. 

No entanto, não existe 
uma fórmula pronta para so-
lucionar essa questão. Vale 
lembrar que satisfação não 
está relacionada a dinheiro: 
embora o salário não seja 
ruim, muitos ainda estão 
infelizes na profissão. Nes-
ses casos, o ideal é avaliar 
se talvez não seja hora de 
mudar de carreira. Também 
existem as insatisfações 
temporárias, que podem 
ser causadas pelo ambiente, 
pela equipe ou até mesmo 
algum momento que a em-
presa esteja passando, por 
essa razão é importante 
avaliar. 

Uma conversa com gesto-
res sobre mudança de área, 
cargo e atividade também 
pode fazer bem. Atualmente 
as equipes de Recursos 
Humanos entendem que há 
profissionais que são gran-
des talentos e que talvez 
estejam posicionados em 
lugares inadequados. Às 
vezes, dentro da própria 
empresa existem outras 
posições que fazem mais 
sentido. 

É fundamental não ter 
medo de procurar novas 
oportunidades no local 

onde trabalha, mas se for 
necessário, não há problema 
algum em buscar um cami-
nho em uma nova empresa. 
Nesse sentido, vale apostar 
em novos desafios. Quanto 
maior for o seu desafio, 
maior é a possibilidade de 
mostrar o seu valor e a sua 
competência. Para isso, 
também é necessária uma 
palavra que está na moda, 
que é propósito, a razão 
pela qual você faz aquilo 
que você faz.

Existem dois elementos 
fundamentais para estar 
satisfeito no trabalho, o 
propósito que te move e os 
desafios que você vai ter 
pela frente. Se você não sabe 
o seu propósito e quais são 
os desafios, provavelmente 
terá insatisfação com a sua 
carreira. Atualmente há 
diversas formas e métodos 
que ajudam a encontrar 
esses fatores, e a melhor 
parte é que quando você os 
encontra, as coisas passam a 
fluir com mais naturalidade. 

Quando existe o sentimen-
to de ser o melhor momento 
profissional, ao acordar feliz 
para trabalhar e quando os 
dias passam mais rápido, é 
nesse momento que você 
teve propósito ou, em outras 
palavras, encontrou motivo 
para fazer aquilo que você 
fez o dia inteiro. É ideal lem-
brar que o mais importante 
não é os outros acreditarem 
em você, é você acreditar 
em si mesmo.  

É necessário encontrar o 
motivo que faz você levan-
tar todos os dias para fazer 
aquilo que você quer. Por 
isso os desafios e os objeti-
vos são fundamentais para 
que você tenha uma plena 
satisfação profissional. 

(*) - É diretor executivo do Ibex - 
Institute for Business Excellence, 

sediado em Orlando (EUA). 
É autor de diversos livros, entre eles 

do best-seller O Poder da Atitude 
(www.slivnik.com.br).

Alexandre Slivnik (*)

É fundamental a incorporação dos aquecedores solares de 
água no planejamento da matriz energética nacional.

O Parlamento da Itália 
ganhou ontem (12) mais 
um representante da comu-
nidade ítalo-brasileira. Após 
o parecer positivo de uma 
comissão, a presidente do 
Senado, Elisabetta Casellati, 
proclamou a entrada de Fabio 
Porta no lugar de Adriano 
Cario, que teve seu mandato 
cassado no fim de 2021 por 
fraude eleitoral. Casellati dis-
se que sua decisão se baseia 
na deliberação adotada pelo 
Comitê Eleitoral do Senado, 
determinando que o assento 
de Cario ficasse com Porta. 

Nascido em Caltagirone, 
na região da Sicília, Porta 
tem 58 anos e construiu 
sua carreira política como 
representante da comuni-
dade ítalo-brasileira, que já 
contava com dois integran-
tes no Parlamento italiano: 
os deputados Luis Roberto 
Lorenzato, da legenda de 
ultradireita Liga, e Fausto 
Longo, do grupo misto.

Porta pertence ao Partido 
Democrático (PD), de cen-

tro-esquerda, e já havia sido 
deputado por uma década. 
Nas eleições de 2018, tentou 
alçar um voo maior com uma 
candidatura ao Senado pela 
circunscrição da América do 
Sul - a Itália elege parlamen-
tares para representar cida-
dãos que vivem no exterior 
-, porém acabou a disputa 
em terceiro lugar.

Na ocasião, foram eleitos 
pela América do Sul os se-
nadores Ricardo Merlo, com 
base na Argentina, e Adriano 
Cario, do Uruguai. No en-
tanto, uma investigação do 
Ministério Público de Roma 
comprovou que milhares de 
cédulas com voto em Cario 
foram preenchidas pelas 
mesmas mãos. Os resultados 
da investigação foram enca-
minhados ao Senado, que, no 
início de dezembro, cassou 
o mandato do parlamentar. 
Porta terá pouco mais de 
um ano de mandato, já que 
a atual legislatura está pre-
vista para acabar em março 
de 2023 (ANSA).

Inovar nos modelos de negócios é uma necessidade crescente 
entre as empresas.

Luan Gabellini (*)  
 

Mas entre a vontade 
do empreendedor 
e o cumprimento 

desta meta há inúmeros 
fatores que determinam o 
sucesso, ou o fracasso, da 
organização. Para alcançar 
esse desempenho, o trabalho 
precisa ser contínuo, ou seja, 
a todo instante o gestor deve 
buscar formas e modelos 
inovadores para atrair e con-
verter seus consumidores. 

No comércio eletrônico 
uma opção surge como a 
mais eficiente para poten-
cializar os resultados: as 
vendas recorrentes por meio 
de assinaturas de produtos e 
serviços. Inovar nos modelos 
de negócios é uma neces-
sidade crescente entre as 
empresas, principalmente 
após a aceleração digital 
provocada pela pandemia. 
Levantamento da Markenz 
Consulting mostrou que 
quase metade das com-
panhias analisadas (45%) 
quis ampliar ou desenvolver 
comércio eletrônico. Além 
disso, três em cada quatro 
(74%) buscaram ampliar a 
presença no mundo digital. 
Por fim, 71% buscam criar 
novos produtos ou serviços. 

Em suma: os dados mos-
tram que os empreende-
dores encontraram no am-
biente digital um canal 
importante de vendas e, 
principalmente, estão bus-
cando novas soluções para 
ampliarem seus resultados. 
É justamente neste ponto 

Zerada alíquota 
de importação 
de produtos 
hospitalares

Foi publicado no DOU 
de ontem (12) um decreto 
presidencial que inclui dois 
itens na lista de produtos 
para uso em laboratórios, 
clínicas, hospitais, consul-
tórios e campanhas que têm 
alíquota zero do PIS/Pasep, 
da Cofins, do PIS/Pasep-Im-
portação e da Cofins-Impor-
tação. São eles: cateteres 
intravenosos periféricos, 
de poliuretano ou de copo-
límero de etilenotetrafluo-
retileno (ETFE); e artigos 
para fístula arteriovenosa, 
compostos de agulha, base 
de fixação tipo borboleta, 
tubo plástico com conector 
e obturador.

De acordo com a Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República, a perda estimada 
de arrecadação, com a inclu-
são desses itens, será de R$ 
3,50 milhões por mês para o 
ano de 2022. Em 2023, esti-
ma-se uma perda arrecada-
tória de R$ 45,27 milhões; e 
para 2024, R$ 48,57 milhões. 
A perda de arrecadação para 
o ano de 2022, no entanto, 
será compensada por meio 
da elevação de 5% para 10% 
das alíquotas do IPI inci-
dente sobre vidros planos 
classificados. “Para os anos 
seguintes, a perda já será 
contemplada na estimativa 
de receita anual”, comple-
menta (ABr).

Por que as vendas 
recorrentes têm o poder 

de potencializar os negócios?
A teoria é simples: uma empresa bem-sucedida é aquela que consegue ampliar as vendas para manter 
a operação do negócio e também para melhorar sua rentabilidade

preparado para os desafios 
e particularidades desse 
modelo. Isso implica investir 
nas melhores soluções de 
tecnologia. É preciso encon-
trar um sistema capaz de in-
tegrar as vendas recorrentes 
à própria gestão. 

Assim, é possível otimizar o 
estoque, frete e a movimen-
tação financeira sem trazer 
riscos para toda a opera-
ção. Felizmente, o avanço 
tecnológico faz com que os 
melhores fornecedores dis-
ponibilizem tudo isso em um 
único projeto, uma espécie 
de multiplataforma capaz 
de automatizar todos os 
processos. No competitivo 
ambiente do e-commerce, 
incrementar as vendas com 
novas opções é uma necessi-
dade cada vez maior. A pan-
demia levou para o ambiente 
digital as empresas que ainda 
resistiam aos canais online. 
Assim, a concorrência está 
ainda mais elevada do que 
antes. 

Para atrair a atenção dos 
consumidores e conseguir 
convertê-los em pedidos, 
é preciso oferecer aquilo 
que eles buscam e desejam. 
As assinaturas cumprem 
esse requisito por facilitar a 
aquisição dos produtos por 
um preço justo e no conforto 
do lar. Quem entender isso 
certamente dará um passo 
importante na mente – e no 
coração – das pessoas.

(*) - É sócio-diretor da Betalabs, 
empresa especializada em tecnologia 

para e-commerce e clubes de 
assinatura (www.betalabs.com.br).
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que a proposta de receita 
recorrente surge como ten-
dência entre as lojas virtuais. 
A participação dos clubes 
de assinatura no comércio 
eletrônico nacional vive um 
boom desde o início da pan-
demia, em março de 2020. 

Dois motivos estão por 
trás desse aumento e dessa 
consolidação do modelo de 
negócio entre as empresas. 
O primeiro deles, evidente-
mente, é a previsibilidade 
das receitas. Esse tipo de 
venda traz uma receita men-
sal contínua, uma vez que as 
assinaturas são feitas em um 
período de tempo. Isso traz 
maior facilidade na gestão 
e, consequentemente, pos-
sibilita melhores estratégias 
comerciais e de marketing 
para ampliar essa base.

O segundo tópico é a 
valorização da experiência 
do consumidor. Os clubes 
de assinatura são a síntese 

do que é considerado ideal 
no comércio eletrônico. A 
pessoa tem um processo de 
pagamento simples e seguro, 
recebe seus produtos rapi-
damente no conforto de sua 
casa (em alguns casos até 
no mesmo dia) e possui um 
relacionamento personali-
zado com a marca por meio 
de interações, feedbacks e 
promoções exclusivas. 

Ou seja, tudo aquilo que 
o e-commerce pretende 
atingir em algum momento. 
Isso explica, por exemplo, 
a maior fidelização dos 
clientes, dispostos a pagar 
valores mensais para receber 
os produtos e o atendimento 
que desejam. Fidelização, 
evidentemente, leva a novas 
vendas. Evidentemente isso 
não acontece do dia para a 
noite. O negócio que busca 
incluir um clube de assina-
tura para potencializar seus 
resultados precisa estar 

‘Brasileiro’ Fabio Porta 
ganha vaga 

no Senado da Itália

Contradições energéticas
Oscar de Mattos (*)

 
A produção acumulada 

de eletricidade dos aque-
cedores solares de água 
instalados no Brasil é de 
13,5 GW, o que equivale 
à quase totalidade da de 
Itaipu, de 14GW. O mon-
tante é exatamente igual 
ao déficit em relação ao 
que foi programado para 
o aumento da geração 
no país nos últimos dez 
anos, apontado pela EPE 
(Empresa de Pesquisa 
Energética). 

Apesar da obviedade 
dos números, essa com-
panhia ligada ao Governo 
Federal não reconhece 
oficialmente e descon-
sidera em seus planos 
anuais uma tecnologia 
nacional capaz de contri-
buir para evitar apagões, 
equilibrar a demanda e 
ajudar pessoas físicas e 
jurídicas a reduzirem o 
valor da conta de luz. 

É fundamental a incor-
poração dos aquecedo-
res solares de água no 
planejamento da matriz 
energética nacional, sua 
ampliação e diversifica-
ção. A medida torna-se 
ainda mais premente a 
partir da crise hídrica 
desencadeada em 2021, 
risco de interrupções no 
fornecimento e majoração 
expressiva das tarifas, 
fator que pressiona os 
índices inflacionários e 
aumenta o custeio das 
empresas e as despesas 
das famílias. 

Assim, parece bastante 
contraditório o fato da 
EPE apontar que, na últi-
ma década, o país não atin-
giu os valores planejados 

e, ao mesmo tempo, ignorar 
uma tecnologia cuja disse-
minação contribuiria para 
as necessárias soluções. Te-
mos uma solução brasileira 
e sustentável para enfren-
tar a crise energética e até 
mesmo equipar casas dos 
programas governamentais 
de habitação. Os aquece-
dores solares de água são 
cerca de quatro vezes mais 
eficientes do que os painéis 
fotovoltaicos e atendem a 
aplicações residenciais de 
baixa até alta renda, comer-
ciais, industriais e serviços. 

Sem dúvida, trata-se da 
alternativa mais eficaz para 
a redução expressiva do 
consumo nos chuveiros 
elétricos, que sobrecar-
regam muito o sistema no 
horário de ponta (entre 17 
e 21 horas), representan-
do mais de 7% de toda a 
eletricidade gasta no país 
e cerca de 37% da residen-
cial, segundo dados do Ba-
lanço Energético Nacional 
da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE, 2021) 
e Pesquisa de Posse de 
Hábitos de Uso e Consumo 

(Eletrobrás, 2019). 
Estamos falando de uma 

tecnologia totalmente 
nacional, presente há 
mais de 40 anos, que 
gera empregos apenas 
no país, utiliza somente 
matérias-primas brasi-
leiras e tem certificação 
do Inmetro, com base em 
normas internacionais. 
Ou seja, produtos de alta 
qualidade e eficiência. A 
energia solar térmica é 
uma solução barata para 
o aquecimento de água, 
sustentável e eficiente. 
Também reduz a emissão 
de gases de efeito estufa. 

Seu sistema não é ligado 
à rede elétrica. Sua fonte 
de eletricidade é exclu-
sivamente o sol. Assim, 
possibilita expressiva re-
dução de custo nas con-
tas de luz e do consumo 
nacional. Portanto, é uma 
solução que não pode 
continuar sendo ignorada 
pelo governo e as autori-
dades do setor energético! 

 
(*) - É presidente da Abrasol 

(Associação Brasileira de Energia 
Solar Térmica).

zorazhuang_canva
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Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006382-70.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional VIII Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ivanildo Albuquerque de Freitas, CPF 033.706.354-02, e Fabiana 
Domingos de Araújo Rodrigues Freitas, CPF 009.317.284-28, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Marino Pravatto Junior, que lhes foi proposta ação de 
despejo por falta de pagamento c.c. Cobrança de aluguéis e acessórios, que foi convertida em 
Execução de Título Extrajudicial, dívida esta oriunda do imóvel localizado na Rua Asfaltite, 193, Vila 
Formosa , CEP 03358-130, /SP, que se encontra locado aos executados, para fins residenciais 
através do contrato de locação , entretanto que os executados estão em débito com os aluguéis e 
acessórios vencidos entre abril e junho de 2020 importando o débito em R$ 8.791,92. Encontrando-
se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para, no prazo 
de 03 (três) dias que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a dívida no valor de 
R$ 8.791,92, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento (art. 829 do Novo Código 
de Processo Civil). Ficam ainda Intimados, para indicação de bens passíveis de penhora, sua 
localização e valores respectivos (art. 774,V,NCPC)bem como para eventual oposição de embargos 
(art. 915, NCPC), ficando ciente de que desde já resta deferido o pagamento parcelado do débito,na 
forma disposta no art. 916 do Novo Código de Processo Civil. No caso de não oposição de embar 
gos, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução ficando 
reduzidos à metade no caso de pagamento integral do débito (art. 827, caput e § 1º do NCPC). 
Prazo Para Embargos: 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não 
havendo interposição de embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021 

Como então todos, em 
especial as empre-
sas, podem manter-

se seguros? São três os prin-
cipais pilares da segurança 
para os negócios: pessoas, 
processos e tecnologia. 

“Para contemplar todas 
estas etapas, as pessoas 
precisam encarar a segu-
rança como aspecto fun-
damental de sua jornada; 
os processos devem existir 
para facilitar o dia a dia e 
evitar que seja necessário 
lembrar de cada detalhe 
das tarefas; e as tecnolo-
gias, por fim, precisam ser 
aplicadas com precisão e 
sabedoria”, afirma Diego 
Santos, head de inovação 
e tecnologia da Nextios, 
unidade de negócios cor-
porativos dedicada à com-
putação em nuvem para o 
mercado B2B da Locaweb.

E a nuvem é mais ou 
menos segura que um 
ambiente próprio? Ela é, 
sem dúvida, mais segura. 
Os grandes provedores 
de cloud investem pesado 
nestes três pilares para 
oferecer o que há de me-
lhor nesses quesitos, com 
uma imensa quantidade 
de certificações, feitas por 
entidades independentes, 
para testar e comprovar 
essa segurança. 

De acordo com Diego, 
“usando as tecnologias em 

Lucia Camargo Nunes (*)
Anfavea espera que 2021 seja um ano de 
recuperação

No balanço sobre o ano de 2021, a Anfavea, Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
registrou avanço de 11,6% na produção total de veículos 
leves e pesados no Brasil, com maior peso nos caminhões 
(alta de 74,6%) e comerciais leves (21,9%), puxados 
pelas picapes. No total, foram produzidas 2.248.253 
unidades em 2021.

As vendas cresceram apenas 3%. Os emplacamentos 
totais somaram 2.119.851 unidades. A perda estima-
da pela crise mundial de semicondutores foi de 300 
mil unidades. “Para este ano, a previsão ainda é de 
restrições na oferta por falta de componentes, mas 
num grau inferior ao de 2021, o que projeta mais um 
grau de recuperação”, afirmou Luiz Carlos Moraes, 
presidente da entidade. 

A Anfavea projeta vendas de 2,3 milhões de autoveículos 
em 2022, uma alta de 8,5% sobre 2021. Já na produção, 
a estimativa é de aumetar 9,4% este ano, para chegar a 
2,46 milhões de unidades.

Volkswagen

Expectativa de crescimento em 22.

Empregos estáveis
As vagas diretas em fábricas de automóveis, comerciais 

leves, caminhões e ônibus ficaram estáveis, com 101,1 mil 
empregados no ano. 

“Temos uma indústria resiliente, que trabalhou de 
forma intensa para proteger seus funcionários nesses 
dois anos de crise, mitigar perdas e manter investimen-
tos em produtos, dado que entramos em 2022 com uma 
nova e rigorosa fase do Proconve para veículos leves, 
que reduz ainda mais as emissões dos automóveis bra-
sileiros”, ressaltou Moraes. 

“Apesar das turbulências econômicas e do ano eleitoral, 
apostamos numa recuperação de todos os indicadores da 
indústria, que poderiam ser ainda melhores se houvesse um 

Top 10 dos carros mais 
vendidos no Brasil em 2021

Modelo Unidades
1º Fiat Strada 109.107
2º Hyundai HB20 86.455
3º Fiat Argo 84.644
4º Jeep Renegade 73.913
5º Chevrolet Onix 73.623
6º Jeep Compass 70.906
7º Fiat Toro 70.890
8º Volkswagen Gol 66.228
9º Fiat Mobi 65.847
10º Hyundai Creta 64.759

Fonte: Fenabrave

Distribuidores projetam com cautela
Já a Fenabrave, entidade que reúne os distribuidores de 

veículos, faz uma projeção conservadora para 2021, com 
alta de 5,2% para todo o setor este ano (leves e pesados), 
ante 10,57% de 2021 sobre 2020.

“Nossos estudos apontam para o crescimento de todos os 
segmentos automotivos. Mas, é claro que situações conjun-
turais podem afetar essas estimativas, considerando que a 
indústria ainda sofre com a falta de insumos e componentes 
eletrônicos, que estamos diante de uma economia ainda 
turbulenta e iniciando um ano em que teremos eleições, 
que costumam criar um cenário de incertezas”, afirmou 
José Maurício Andreta Júnior, presidente da Fenabrave, 
recém-eleito para o triênio 2022-2024.

Volvo

Vendas de caminhões cresceram 43,5% em 2021 sobre 2020 
e ajudaram na performance da indústria. Caminhão mais 

vendido foi modelo FH 540, da Volvo.

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

ambiente de negócios mais favorável e uma reestruturação 
tributária sobre os produtos industrializados”, concluiu o 
executivo.

Fusão de sucesso
O Grupo Stellantis, nascido no início de 2021, foi o maior 

destaque do ano no segmento automotivo na América do 
Sul. Com 22,9% de participação na região, as marcas de 
FCA (Fiat, Jeep e RAM) e da PSA (Peugeot e Citroën) 
somaram 811.600 veículos vendidos. Deste total, mais de 
493 mil veículos são da Fiat.

O Brasil representou 635,5 mil veículos e as marcas jun-
tas responderam por 32% do mercado.  A Fiat contribuiu 
com 431 mil veículos vendidos, o equivalente a 21,7% de 
participação de mercado. A marca está 125 mil unidades 
à frente do segundo colocado. 

A Jeep somou mais de 148,7 mil unidades vendidas e 
7,5% de participação. A Peugeot mais do que dobrou suas 
vendas em relação ao ano anterior, com 29,4 mil unidades 
e 1,5% de participação de mercado. A Citroën fechou o ano 
com 23,3 mil unidades vendidas e 1,2% de market share. E 
a Ram teve seu recorde de vendas no mercado brasileiro, 
com 2.759 unidades emplacadas e um crescimento de 87% 
em relação ao ano anterior.

Strada é líder no Brasil e Onix 
atinge 5º lugar

O ano encerra com um comercial leve no topo das ven-
das. A Fiat Strada foi a líder isolada de emplacamentos no 
Brasil, seguida pelo Hyundai HB20 e Fiat Argo. O Onix, 
apesar de ficar sem produção por quase 6 meses, arrancou 
boa recuperação no segundo semestre e ficou em 5º. Em 
um cenário nacional mais dissolvido, os SUVs têm menos 
destaque, mas devem avançar mais em 2022. Confira o 
ranking do país em 2021.

Stellantis

Strada

Não é novidade dizer 
que a cerveja é preferência 
nacional. E esse favoritismo 
aumentou durante a pande-
mia. Tanto é que o terceiro 
trimestre de 2021 atingiu 
o maior número de consu-
midores da bebida desde o 
terceiro trimestre de 2019, 
com alta de 27%. Os dados 
são da mais recente edição 
do Consumer Insights, 
análise feita pela Kantar, 
líder em dados, insights e 
consultoria.

O estudo notou também 
que o perfil que mais con-
tribuiu para o aumento de 
consumo foi o composto 
por mulheres de 40 a 49 
anos e pertencentes às 
classes A e B. Por outro 
lado, os homens que fazem 
parte das mesmas faixas 
etárias e classes sociais 
foram responsáveis pela 
queda na frequência, da 
ordem de 42%. É válido 
destacar que a alta de 
consumo é consequência 
direta da flexibilização das 
regras de distanciamento 
da Covid-19 e da reabertura 

gradual do comércio. 
E que a consumação 

ocorre, principalmente, 
em dois momentos: locais 
públicos e casas de amigos 
e familiares. Em locais 
públicos, a penetração 
de mulheres passou de 
14,5% para 21,2% – um 
crescimento de 6,7 pontos 
de penetração nos últimos 
12 meses, terminados em 
setembro de 2021, contra o 
mesmo período do ano an-
terior. Nas casas de amigos 
e familiares, por sua vez, o 
consumo cresceu 4 pontos 
de penetração, atingindo 
18,3%, segundo Hudson 
Romano, gerente sênior 
de consumo fora do lar da 
Kantar.

Ainda é importante res-
saltar que a preferência por 
cerveja cresceu, principal-
mente, em momentos de 
happy hours e aos fins de 
semana. Neste contexto, o 
aumento foi de 10 pontos 
de penetração, chegando 
a 45%. - Fonte e outras 
informações: (www.kantar.
com/brazil).

Mulheres contribuem 
para aumento do 

consumo de cerveja
Como manter seguro 

o seu ambiente na nuvem
A cibersegurança é um assunto sério, um problema crescente que afeta usuários e negócios, dos 
pequenos aos gigantes. Ele é inerente a todos os ambientes conectados à rede - sejam eles computadores, 
smartphones, servidores dentro das empresas (on-premises) ou na nuvem

cios contratantes não esti-
verem preparados. Muitos 
diretores de tecnologia 
acham que terceirizaram a 
segurança e não precisam 
mais se preocupar com 
isso - o que é exatamente 
o oposto. Para o executivo, 
“as empresas precisam ter 
clareza que continuam res-
ponsáveis pelas aplicações 
e seus dados. Isto posto, 
significa que o time de 
desenvolvimento precisa 
construir aplicações segu-
ras, os dados precisam ser 
armazenados de maneira 
segura etc.”.

A relação entre a nuvem 
e segurança é semelhante 
a de um carro super seguro 
e um motorista com sono. 
Não adianta contar com 
tecnologias de última gera-
ção para evitar problemas 
se a pessoa (no caso da 
nuvem todas as pessoas) 
não está preparada. Se o 
motorista dormir ao vo-
lante, a responsabilidade 
do acidente é do carro ou 
dele mesmo? “A segurança 
é uma filosofia que precisa 
existir independente de 
onde se encontram as apli-
cações e os dados. É uma 
responsabilidade comparti-
lhada top-down por todos 
os colaboradores da empre-
sa”, finaliza Diego. - Fonte e 
outras informações: (www.
nextios.com.br).

São três os principais pilares da segurança para os negócios: 
pessoas, processos e tecnologia.
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cloud a empresa passa a 
ter naturalmente uma in-
fraestrutura mais segura 
se comparada ao que se 
tem dentro de casa, com 
mais governança, confor-
midades de altíssimo nível 
(Enterprise Level), e muito 
mais investimento em pes-
soas altamente capacitadas 
e tecnologias de ponta”. A 
migração para a nuvem já 
é algo que colabora para 
manter a segurança. Com 
ela vem, necessariamente, 
um estudo de processos e 
aplicações, o que pode ser 
modernizado, o que fica 
em casa e o que vai para 
a cloud. 

“A nuvem impulsiona 
o pensamento a respeito 

da segurança de forma 
natural. Para quem tem 
menos conhecimento sobre 
as tecnologias em cloud, 
pode parecer que uma nu-
vem pública, pelo nome, é 
menos segura, o que não é 
verdade. Mas, mesmo na 
nuvem, deve-se ter cuida-
do: ela em si é mais segura, 
mas proporciona tantas 
novas possibilidades que 
pode me tornar mais vulne-
rável por não ter clareza do 
que estou fazendo”, afirma 
Santos. 

Além disso, os três pi-
lares continuam válidos 
na nuvem. Não adianta 
contar com tecnologia de 
ponta se os processos e 
pessoas dentro dos negó-
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De acordo com levantamento feito pelo Sebrae, em parceria 
com a FGV, sete em cada dez micro e pequenas empresas 
se digitalizaram desde o início da crise e essa necessidade 

acabou criando ou aumentando as oportunidades em segmentos 
voltados para a tecnologia.

O gerente de Competitividade do Sebrae, Cesar Rissete, revela 
que negócios ligados à tecnologia da informação como suporte 
técnico, manutenção e marketing estão entre os segmentos que 
mais apresentaram aumento, desde o início da pandemia, em 
2020. “São atividades voltadas para digitalização de empresas 
e assessoramento ao usuário na utilização de sistemas e, por 
isso, a tendência é que, em 2022, essas atividades continuem 
crescendo", ressalta. 

Ele explica que um dos motivos para esse movimento está 
no fato de que os consumidores estão mais digitais, o que 
faz com que as empresas também tenham que acompanhar 
esse movimento do consumidor. “A transformação digital, 
que muitas empresas estão sendo forçadas a fazer, cria opor-
tunidades como desenvolvimento de aplicativos e websites, 
gestão de mídias sociais e gestão de marketing digital. Nós 
vimos um aumento na digitalização, mas ainda há espaço para 
aproveitar melhor esse movimento dos pequenos negócios”, 
conta Rissete.  

Segundo ele, há ainda muitas oportunidades relacionadas ao 
maior uso de equipamentos de comunicação em geral, de biome-
tria, de automação residencial e empresarial e realidade virtual 
para teste de produtos e serviços.

Ainda de acordo com pesquisas feitas pelo Sebrae, mesmo com 
mais de 85% dos pequenos negócios tendo voltado a operar, a 
digitalização deve continuar sendo um dos pontos de atenção 
dos pequenos negócios. 

fortemente afetados na pandemia - como os pequenos negócios de 
alimentação fora do lar - podem ter novo fôlego no próximo ano. 

“Há que se destacar também a perspectiva de retomada do 
turismo, com destaque para destinos nacionais, que estão se 
beneficiando com a demanda reprimida por viagens, bem como 
condições menos favoráveis para o turismo internacional (câmbio, 
variante do vírus ômicron)”, observa Cesar Rissete. 

Dados da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) 
apontam que o mercado doméstico apresentou, em outubro, uma 
recuperação de demanda próxima aos níveis pré-pandemia (84%), 
com previsão de recuperação total da demanda doméstica em 
2022, o que corrobora para essa expectativa.

Logística é outro segmento que pode ter um bom mercado em 
2022.  “É uma atividade que presta serviços para todos os demais 
e na qual vemos ainda muitas deficiências. Quase toda empresa 
depende de algum processo de logística e o empreendedor pode 
conseguir identificar oportunidades aqui”, comenta Rissete, que 
ainda acrescenta que tem sido grande a procura por informações, 
no portal do Sebrae, sobre como abrir empresas nesse setor.

Mais atividades que podem crescer em 2020, por estarem 
ligadas às mudanças no perfil do consumidor brasileiro, são 
aquelas voltadas para a população com mais idade. Com a cres-
cente proporção de idosos na população já se cria nichos com 
oportunidades específicas em áreas como saúde e bem-estar, 
atividades físicas, turismo e serviços em geral. 

Outra tendência é o aumento de animais domésticos. O mer-
cado pet já conta com grandes players de varejo, mas também 
oferece  possibilidades para pequenas empresas de higiene e 
embelezamento, alojamento e treinamento de pets. - Fonte e 
mais informações: (www.sebrae.com.br).
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Uma das mudanças que a pandemia trouxe para os pequenos negócios brasileiros foi a aceleração no processo de digitalização das empresas. 

“Mesmo com a volta do presencial, o digital continua sendo 
importante. Seja como um canal de promoção, de divulgação, de 
exposição e de comercialização. Essa tendência leva o pequeno 
negócio a se diferenciar por meio da reputação e exposição da 
internet. A combinação entre ambiente físico e digital é funda-
mental para que os pequenos negócios se destaquem e sempre 
estejam à frente dos demais”, pontua o gerente do Sebrae.

Mas além dos negócios ligados à tecnologia, outras atividades 
também devem demonstrar sinais de recuperação e se tornarem 
boas oportunidades de negócios. Com retorno das pessoas às ruas 
sem restrição de circulação, alguns segmentos que tinham sido 

#tenhacicatrizes

Augusto Roque e Carolina Lopes

A importância da Diversidade 
e Inclusão para o Employee 
Experience organizacional

Augusto Roque (*) e Carolina Lopes (**)

Sabemos que a tecnologia transformou os negócios 
e, basicamente, transformou o modelo de operação 

e gestão de pessoas. Gerir pessoas pela experiência, 
com diversidade e inclusão passou a ser mais do que 
necessário, passou a ser obrigatório. 

Não basta investir em estratégias para melhorar 
a experiência do consumidor, é preciso também 
trabalhar em uma cultura organizacional agradável, 
produtiva e receptiva o suficiente para que os talentos 
do negócio não migrem para a concorrência. Afinal, 
novas relações trabalhistas exigem novas estratégias 
e metodologias de trabalho. Lembre-se: as organiza-
ções antenadas com o que há de mais moderno não 
poupam esforços – nem investimentos – para construir 
equipes cada vez mais eficientes, diversas e inclusivas.

Conceituando brevemente, Employee Experience 
é a soma de todas as experiências e interações de um 
colaborador com a organização – desde o primeiro 
contato como um candidato potencial, até o fim do 
vínculo emocional de trabalho com a empresa. Ao 
desenvolver essas ações a organização buscará focar 
suas ações para promover melhorias no cotidiano 
de quem já está inserido na cultura organizacional, 
proporcionando bem-estar e realização profissional, 
o que gera impactos diretos em sua produtividade.

Levando em consideração que as organizações 
estão tendo dificuldades em aplicar os tradicionais 
processos de RH e que atrair, recrutar e reter os 
profissionais mais talentosos do mercado está cada 
vez mais complexo, entendemos que, neste momento, 

desenvolver uma estratégia de Employee Experience 
alinhada com as práticas de diversidade e inclusão 
pode fazer a sua organização se destacar no mercado.

E como e por que Diversidade e Inclusão, ou D&I, 
é importante para as Organizações e para Employee 
Experience dos colaboradores e colaboradoras? Já 
vamos chegar lá, mas antes vamos rapidamente tra-
duzir na prática o que é D&I. Diversidade é garantir, 
no quadro demográfico de pessoas da empresa, a 
representatividade numérica e de variedade das 
inúmeras características humanas existentes na 
sociedade. Por exemplo: raça, gênero, orientação 
sexual, gerações, pessoas com e sem deficiência, 
religiões etc. E inclusão? Aí é que são elas.

Inclusão é garantir que uma vez que esses públi-
cos antes subrepresentados nas empresas, tenham 
ambiente seguro e segurança física e psicológica 
para ser quem são, fora de dentro do ambiente de 
trabalho. Porque se foram inseridos porque enten-
demos ser importante e justo, estes agora devem 
poder expressar opiniões, se sentirem úteis, ouvidos 
e pertencentes e, só assim, possam expressar-se por 
si e pelos que representam e possam realizar todo seu 
potencial. Contudo após centenas de anos de história 
sem aprendermos e discutirmos D&I, os desafios 
são inúmeros no a dia a dia prático das empresas. 
Líderes e não-líderes precisam afirmativamente tra-
balhar para abandonar comportamentos e atitudes 
racistas, capacitistas, machistas etc. E talvez até as 
manifestações culturais da organização precisem ser 
revistas, como: crenças, valores, políticas, códigos, 
organograma, estrutura física, rituais etc.  

Bom, agora voltemos à pergunta: como e porque 
Diversidade e Inclusão, ou D&I, é importante para 
as Organizações e para Employee Experience dos 
colaboradores e colaboradoras? Para as empresas: 
porque imagem e reputação ficam mais seguras, lu-
cratividade e inovação são alavancadas e problemas 

complexos ficam mais fáceis de solucionar, pois novas 
e mais competências estão disponíveis. Hoje há muitos 
instrumentos mundiais e institucionais que podemos 
chamar de “aliados” no avanço de D&I, dentre eles: 
compromissos ESG que são práticas nas áreas "envi-
ronmental, social and governance" (ambiental, social e 
governança, em português) requeridas pelos maiores 
Investidores globais, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU para 2030, que orientam as 
decisões e iniciativas organizacionais e das empresas 
signatárias do Pacto Global.

Uma pesquisa da Harvard Business Review, de 2015, 
mostra que as empresas que apostam na diversidade 
tem 33% mais lucratividade que as outras e 77% dos 
investidores globais aumentaram significantemente 
os investimentos ESG em resposta à Covid-19. Já 
para a jornada Employee Experience, pesquisas do 
instituto Gallup (2018) mostram que funcionários que 
trabalham em empresas que praticam a diversidade 
são 17% mais engajados e 75% deles reconhecem que 
há espaço para inovar no trabalho que fazem; além 
de perceberem 30% mais colaboração, confiança e 
diálogo aberto entre os colegas. Assim, podemos 
traduzir que: sentir-se parte, independente da cor 
da sua pele ou de qualquer escolha pessoal, é mais 
engajamento e felicidade “na veia” para as pessoas 
no trabalho!

Por mais que o tema diversidade já seja uma 
realidade em algumas organizações, cada vez mais 
o mercado abre suas portas para profissionais com 
características e vivências variadas. Negros, PCDs, 
LGBTQIA+, mulheres, nacionalidades, religiões, etc., 
devem ser incluídos na agenda estratégica das orga-
nizações e, para isso, é necessário ter um programa 
estruturado para entender os motivadores, o passo 
a passo para implementação e principalmente os 
impactos e benefícios.

Mudar a cultura organizacional para alcançar a 

diversidade e a inclusão é um processo que deve 
ser conduzido de forma estruturada para não 
causar desconforto aos colaboradores, processo 
esse que deve ser acolhedor e não punitivo. O fato 
dos líderes representarem minorias, não contribui 
para contratar e gerir uma força de trabalho mais 
inclusiva, como também não contribui para a estra-
tégia empresarial. Portanto, ao incentivar e aplicar 
a diversidade no ambiente corporativo simboliza 
a responsabilidade de uma organização em criar 
um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo 
e criativo para que todos os funcionários tenham 
as mesmas oportunidades, espaço e respeito. Isso 
melhora o Employee Experience.

Até a próxima!

(*) É CMO dos Empreendedores Compulsivos, Sócio da 
Molécula – Instituto de Desenvolvimento Humano, espe-
cialista em Employee Experience, Propósito, Felicidade, 

RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 20 anos de 
experiência como executivo, palestrante, professor e 

consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e Inovação pela 
FEI-SP e é bacharel em Administração pela FEI-SP. Autor 

do livro Empreendedorismo publicado pelo ESPRO.
(**) É profissional de RH e Desenvolvimento Humano, 
Coach, Educadora em Disciplina Positiva para Pais e 

Organizações e Facilitadora em Diversidade & Inclusão 
Organizacional pela PDA USA. Formada em Turismo e 

especialista em Administração e Organização de Eventos 
pelo SENAC-SP, é a mãe do Gabriel e umas das criadoras 

de conteúdo na @materflybr.
Saiba mais em compulsivos.org ou pelo email: augusto.

roque@midh.com.br/ ravagnani.carolina@icloud.com
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Como os programas 
de fidelidade beneficiam 

o varejo
Uma estratégia de 
relacionamento 
bem estruturada 
entre empresa 
e consumidor é 
essencial para 
garantir bons 
resultados aos 
varejistas

Com o crescimento 
do e-commerce e a 
mudança nos hábi-

tos de consumo por parte 
da população, que passou 
a desvendar o mercado 
de compras online e seus 
benefícios, os varejistas 
precisaram inovar nos 
seus mercados para se 
manterem competitivos e 
garantir a fidelização de 
seus clientes. 

Diante desse cenário, os 
programas de fidelidade 
no formato de pontos, 
descontos ou cashback, 
se tornaram um grande 
diferencial. Empresas que 
apostaram nesses produ-
tos, desenvolveram vanta-
gens competitivas frente às 
demais do mercado. 

A Associação Brasileira 
das Empresas do Mercado 
de Fidelização (ABEMF), 
em parceria com a Locomo-
tiva Instituto de Pesquisa, 
apurou, no primeiro trimes-
tre de 2021, que 65% dos 
consumidores optam por 
consumir com varejistas 
que oferecem benefícios 
na hora da compra;

Da mesma forma, além 
de 61% concentrarem suas 
compras com as mesmas 
marcas que garantiram ex-
periências positivas com os 
programas, sendo este um 
forte indicativo de fideliza-
ção. O estudo ouviu cerca 
de 1.500 consumidores de 
diferentes perfis. Dessa 
forma, é possível constatar 
o forte impacto que esses 
programas exercem sobre 
o varejo. 

Contudo, além de garan-
tir boas condições de bene-
fícios, é importante investir 
na experiência do cliente 
ao longo do processo, fa-
tor que corrobora para a 

satisfação do público final e 
garante que o mesmo volta-
rá a consumir com a marca. 
Muito mais importante do 
que criar estratégias de fi-
delização, é construí-las de 
acordo com a necessidade e 
demandas do público-alvo 
a ser atingido. 

Nesse sentido, buscar 
mecanismos para melhor 
conhecimento dos seus 
clientes é fundamental. Os 
programas de fidelidade 
mais efetivos são aqueles 
que oferecem benefícios 
personalizados para cada 
perfil de cliente. Isso só é 
possível quando o progra-
ma captura dados sobre o 
comportamento do consu-
midor e transforma esses 
dados em informações de 
negócio que levam o varejo 
a engajar seu cliente de 
forma efetiva. O poder da 
informação e um time inter-
no ou externo que trabalhe 
isso para a inteligência 
comercial é fundamental. 

Além de programas de 
fidelidade, ferramentas 
como cartões Private La-
bel, que somam a oferta de 
benefícios para o consumi-
dor, garante a efetividade 
de programas de loyalty, 
além de ser um produto 
personalizado com a mar-
ca da empresa, deixando 
de ser apenas um meio 
de pagamento, eles são 
capazes de potencializar 
as vendas e fazer com que 
os varejistas tenham um 
bom relacionamento com o 
cliente, uma vez que terão 
a sua identidade atrelada 
aos benefícios oferecidos. 

Uma estratégia de re-
lacionamento bem estru-
turada entre empresa e 
consumidor é essencial 
para garantir bons resul-
tados aos varejistas, desde 
que esteja alinhada com a 
jornada de compra do con-
sumidor e suas demandas. 
Acompanhar as tendências 
do mercado e estar à frente 
de ideias inovadoras é um 
grande indicador de suces-
so para todos os mercados. 

(*) - É co-fundador da FortBrasil 
(https://www.fortbrasil.com.br/).

José Pires Neto (*)

D - Propriedade Intelectual 
O FGV LAW realiza um webinar gratuito na terça-feira (18), às 
18h, sobre paródia e novas formas de expressão em tempos de 
hiperconectividade, elaborado pelos professores do curso de Pós-
graduação em Propriedade Intelectual e Direito da Inovação. As 
paródias são recorrentes nas atividades artísticas e literárias, mas 
está presente em outras manifestações do pensamento, como na 
publicidade e na política. O objetivo desse webinar é debater a 
regulação da paródia nesses diferentes segmentos e os desafios à 
criatividade e inovação. Os interessados devem se inscrever em: 
(https://evento.fgv.br/hiperconectividade/), para receber o link do 
evento por e-mail. 

E - Marketing e Empreendedorismo
O Centro de Convenções de Pernambuco recebe, nos próximos dias 
27 e 28, um dos maiores eventos do Brasil nos segmentos de marke-
ting e empreendedorismo, o Go Digital Festival, que reunirá grandes 
nomes do universo dos negócios e do marketing, em uma verdadeira 
“festa” de conteúdos, aprendizado e oportunidades de networking. 
É promovido pela GoKursos, 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”. 
Redes sociais, novos modelos de negócios, inovação, criatividade 
produção de conteúdos, atuação de influenciadores, entre outros 
assuntos, pautarão o evento que somará mais de 30 palestras. Ins-
crições: (https://www.godigitalfestival.com/). 

F - Programa de Aceleração
Maior aceleradora independente de startups do Brasil, a Wow 
Aceleradora, está com inscrições abertas para escolher as startups 
e segmento do mercado que passarão por seu processo. Empreen-
dedores podem se inscrever gratuitamente até 7 de fevereiro em 
(https://www.wow.ac/). O programa tem como foco ajudar a startup 
na validação de product-market fit e estruturação de crescimento. A 
aceleradora desenvolveu metodologia própria para auxiliar a startup 
na validação de mercado, produto, canal de vendas e pricing, levando 
em consideração o estágio de cada startup. O programa apresenta 
três níveis de maturidade: validação, tração e scale up. O valor dos 
aportes pode chegar a R$ 300 mil, com a possibilidade de follow on 
direto da aceleradora de até R$ 750 mil. 

A - Formação de Bartenders
As inscrições para o curso gratuito e profissionalizante de barten-
der do Learning for Life, promovido pelo Instituto Diageo, já estão 
disponíveis. Na primeira turma de 2022 serão oferecidas 500 vagas, 
destinadas a maiores de 18 anos de todo o país que se encontram 
em situação de vulnerabilidade, desempregados ou com renda 
em carteira assinada de até R$ 1.600. É preciso ter concluído ou 
estar cursando o Ensino Médio, além de ter acesso à internet, pois 
a formação continua sendo online em virtude das medidas de se-
gurança sanitárias. Formulário para inscrição no link  (Instagram 
@learningforlife_br). Os inscritos serão contatados por e-mail 
e devem mencionar uma atividade que comprove o interesse na 
carreira de bartender. 

B - Plataforma do Futuro
O Aquila - companhia internacional especializada em gestão por 
resultados - está com as inscrições abertas para a primeira turma de 
2022 do treinamento Plataforma do Futuro, uma experiência vivencial, 
disruptiva e imersiva, com foco em desenvolvimento de pessoas. São 
três dias repletos de desafios e trocas de conhecimentos, que visam 
transformar as trajetórias pessoais e profissionais dos participantes. 
Acontece entre os dias 2 e 5 de fevereiro, com uma viagem de trem 
de Belo Horizonte até o Centro de Imersão Aquila, no município de 
Periquito (MG). As atividades já são iniciadas durante a viagem de seis 
horas. No moderno trem,  um vagão exclusivo, no qual serão conduzi-
das dinâmicas e outros exercícios que abrem o processo de imersão. 
Mais informações: (https://www.aquila.com.br/) e (institutoaquila@
hkbrasil.com.br).

C - Corinthians Free Fire 
Acabou a espera da Fiel para conhecer os jogadores que irão repre-
sentar o Corinthians Free Fire em 2022. A Nomad Esports, atual 
gestora da equipe de esportes eletrônicos do Timão, acaba de anunciar 
a line-up oficial do time de mobile para este ano, que contará com 
os reforços de João Pedro “Memgod” Matayoshi, ex-FURIA e duas 
vezes integrante da Seleção LBFF, Wagner Vitor “VitinXP” Silva, 
ex-Team Solid, e Nicolas “Band” Jesus, que foi promovido da BDL 
(Bando de Loucos), a categoria de base da organização. O vídeo do 
anúncio da line-up pode ser visto em: (https://www.youtube.com/
watch?v=7R3dRprOxhU).

G - Gerentes de Relacionamento
O Itaú Unibanco dá início às inscrições para o programa Talentos Person-
nalité, para a qualificação e formação de profissionais para atuarem como 
gerentes de relacionamento para o segmento de alta renda do banco. A 
primeira turma será composta por 18 selecionados, e pessoas com defi-
ciência terão preferência para 5 das vagas. O programa terá duração de 
dois meses, com treinamentos intensivos para aprender sobre o mercado 
financeiro, obter as certificações exigidas pelos órgãos reguladores e apren-
der como encantar clientes. O banco busca profissionais com atributos de 
agilidade e autonomia, que procurem antecipar-se a situações de risco. 
Inscrições:  (https://vemproitau.gupy.io/jobs/1429146).

H - Mobiliários e Acessórios
Começou a contagem regressiva para a Abimad’ 33, principal feira de 
móveis e acessórios de alta decoração da América Latina e a única do 
setor focada em negócios. Baseado nos pilares “Ressignificar, Comunicar, 
Inspirar e Revelar”, o evento acontece entre os dias 01 e 04 de fevereiro 
- no São Paulo Expo - e irá reunir os maiores nomes da indústria do mo-
biliário, acessórios e artigos de decoração para apresentar as novidades 
e as principais tendências para um público seleto de lojistas do Brasil 
e do exterior. Serão mais de 120 expositores, distribuídos em uma área 
de 50 mil m², com a expectativa de receber mais de 20 mil visitantes.  
Outras informações:  (https://www.abimad.com.br/).

I - Varejo Farmacêutico
As Farmácias Pague Menos, a primeira rede do varejo farmacêutico 
nacional a ter presença em todos os estados e Distrito Federal, cumpriu 
seu guidance de novas lojas para 2021 e encerrou o ano com a abertura 
de 80 unidades, elevando seu portifólio para 1.165 pontos de venda. As 
inaugurações fazem parte da estratégia de expansão orgânica da empresa, 
que prevê mais 120 unidades até o final de 2022. A nova safra de lojas 
objetiva aumentar o adensamento no Norte e no Nordeste - com mais de 
80% das inaugurações localizadas nessas regiões - e focadas no cliente 
das classes sociais B2, C e D. Grande parte das novas lojas é equipada 
com unidades do Clinic Farma e integrada à plataforma omnichannel, com 
o conceito de um Hub de Saúde integrado (www.paguemenos.com.br).

J - Carroceria de Plástico 
A PepsiCo, alinhada às suas metas globais de sustentabilidade, lança 
um protótipo de carroceria de caminhão sustentável, feita com plástico 
reciclado, mais especificamente de Bopp e garrafas Pet, materiais usados 
nas embalagens de salgadinhos e refrigerantes de suas marcas. Essa é 
uma iniciativa pioneira no mercado e faz parte da transformação estraté-
gica da companhia, o PepsiCo Positive, que visa gerar valor sustentável 
por meio de três pilares: Agricultura positiva, Cadeia de valor positiva 
e Escolhas positivas. A agenda coloca a sustentabilidade no centro dos 
negócios, o que inclui o desenvolvimento da economia circular e o re-
forço de sua frota sustentável. Saiba mais em: (www.pepsico.com.br).

A pandemia, a elevação do preço 
global das commodities e a crise hí-
drica foram responsáveis pela inflação 
estourar o teto da meta, justificou o 
presidente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto. Por determi-
nação legal, ele enviou uma carta ao 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
e ao Conselho Monetário Nacional 
(CMN) justificando a inflação oficial 
de 10,06% em 2021.

Essa foi a sexta vez, desde a criação 
do sistema atual de inflação, em que o 
presidente do BC teve de justificar o 
descumprimento da meta. “Os princi-
pais fatores que levaram a inflação em 
2021 a ultrapassar o limite superior de 
tolerância foram os seguintes:
	 •	Forte	elevação	dos	preços	de	bens	

transacionáveis em moeda local, em 
especial os preços de commodities;

	 •	Bandeira	 de	 energia	 elétrica	 de	
escassez hídrica; 

	 •	Desequilíbrios	 entre	 demanda	 e	
oferta de insumos, e gargalos nas 

De acordo com o Banco Central, desde o 
segundo semestre de 2020 a inflação está 

em alta, afetando a inflação de 2021.

Profissionais autôno-
mos e negócios as-
sociados ao Simples 

Nacional – regime tributário 
especial para negócios de 
menor porte, poderão parce-
lar o débito com condições 
especiais e em mais de 11 
anos, com desconto nos juros 
e nas multas.

Chamado de Programa de 
Regularização do Simples 
Nacional, o primeiro pro-
grama permite que o contri-
buinte dê 1% do valor total 
do débito como entrada, 
dividida em até oito meses. 
O restante da dívida será 
parcelado em até 137 meses 
(11 anos e cinco meses), 
com desconto de até 100% 
dos juros, das multas e dos 
encargos legais. Segundo 
a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), 
o desconto está limitado a 
70% do valor total devido.

A adesão depende da ca-
pacidade de pagamento de 
cada empresa, que também 

Cerca de 1,8 milhão de contribuintes estão inscritos na dívida 
ativa da União por débitos com o Simples.

Governo anuncia medidas 
para regularizar dívidas do 

Simples Nacional
Sem poder aderir à renegociação especial vetada na semana passada, as micro e pequenas empresas e 
os microempreendedores individuais (MEI) terão acesso a dois programas anunciados pelo governo
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a descontos de 50%, 45%, 40% 
e 35%, respectivamente. As 
parcelas também terão valor 
mínimo de R$ 100 para micro 
e pequenas empresas e de 
R$ 25 para MEI. Atualmente 
1,8 milhão de contribuintes 
estão inscritos na dívida 
ativa da União por débitos 
de R$ 137,2 bilhões com o 
Simples. Desse total 1,64 são 
micro e pequenas empresas 
e 160 mil são MEI.

Quanto menor o prazo de 
pagamento, maior o descon-
to da dívida. Diferentemente 
da primeira modalidade, 
que concede abatimento 
apenas sobre multas, juros 
e encargos, a transação de 
contencioso oferecerá des-
contos sobre o valor total do 
débito. Ao contrário do pri-
meiro programa, a adesão é 
liberada a qualquer devedor, 
sem análise de capacidade 
de pagamento. Caberá ao 
empresário ou profissional 
autônomo escolher a opção 
mais vantajosa (ABr).

servirá de base para o cál-
culo do desconto. Haverá 
limite mínimo para o valor 
da parcela. O piso corres-
ponderá a R$ 100 para micro 
e pequenas empresas e R$ 
25 para MEI. A PGFN abriu 
edital para outro programa, 
chamado de Transação do 
Contencioso de Pequeno 
Valor do Simples. Essa mo-
dalidade permitirá a rene-
gociação de dívidas inscritas 

até 31 de dezembro do ano 
passado e com valor menor 
ou igual a R$ 72.720, ou 60 
salários mínimos.

O valor da entrada continu-
ará em 1% do total da dívida, 
mas ela será dividida apenas 
em três parcelas. O restante 
dos débitos será pago em 
prazos menores com des-
contos decrescentes. O em-
presário poderá parcelar em 
9, 27, 47 ou 57 meses, com 

Pandemia e crise hídrica fizeram 
inflação estourar meta, diz BC

todo o planeta, criando gargalos na 
distribuição de produtos. O fenômeno 
atingiu não apenas países emergentes, 
mas também economias avançadas.

“As pressões sobre os preços de 
commodities e nas cadeias produtivas 
globais refletem as mudanças no padrão 
de consumo causadas pela pandemia, 
com parcela proporcionalmente maior 
da demanda direcionada para bens”, 
escreveu Campos Neto. “De fato, a ace-
leração significativa da inflação em 2021 
para níveis superiores às metas foi um 
fenômeno global, atingindo a maioria 
dos países avançados e emergentes”, 
completou.

Na última vez em que o presidente 
do BC justificou o descumprimento da 
meta de inflação foi em 2017. Naquele 
ano, porém, a inflação encerrou abaixo 
do piso da meta, em 2,95%, contra um 
limite mínimo de 3% para o IPCA. Na 
ocasião, o Banco Central era presidido 
por Ilan Goldfajn, com Henrique Meirel-
les como ministro da Fazenda (ABr).

cadeias produtivas globais”, expli-
cou o BC na carta.

Segundo Campos Neto, a grande parte 
da inflação alta em 2021 foi um fenôme-
no global impulsionado pela pandemia. 
A doença afetou fluxos comerciais em 
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News@TI
epay lança globalmente plataforma de cobrança 
recorrente

@A epay Worldwide, que atua no Brasil desde 2010, braço de 
negócios digitais do Grupo Euronet (NASDAQ EEFT) está 

lançando em diversos países do mundo, a nova plataforma de fatu-
ramento recorrente, que permite a assinatura de produtos digitais. 
A Microsoft foi o primeiro parceiro global da epay no processamento 
recorrente dos produtos Microsoft 365, Xbox Game Pass Ultimate 
e Xbox All Access já disponíveis no Brasil, nos países das Américas 
do Norte e Sul e Austrália. 

Dassault Systèmes e NTT Communications 
anunciam aliança

@A Dassault Systèmes e a NTT Communications anunciam a 
assinatura do memorando de entendimento para iniciar as 

discussões sobre uma aliança com o objetivo de impulsionar a cria-
ção e operação de cidades inteligentes sustentáveis   no Japão. As 
duas empresas utilizarão as tecnologias de Gêmeo Virtual (Virtual 
Twin) e Big Data para explorar soluções de desafios relacionados 
à sustentabilidade e resiliência em vários campos como energia, 
começando com eletrificação em mobilidade e outras áreas, bem 
como para apoiar empresas que trazem tecnologias inovadoras e 
novos valores para este setor (www.ntt.com).
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OpiniãO
Comunicação, o elo 
entre gerações no 

ambiente corporativo

A integração de 
gerações tem sido um 
desafio para o mundo 
do trabalho. 

Os impactos dessa 
convivência, porém, 
geram impactos po-

sitivos não apenas no am-
biente corporativo, familiar 
e social, mas nos resultados 
das empresas. A realidade é 
que estamos envelhecendo 
porque estamos vivendo 
mais. De acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS, 2015), até o ano de 
2050, o número de pessoas 
acima de 60 anos no mundo 
chegará a 2 bilhões. 

O Brasil, em 2030, terá 
mais pessoas maduras que 
jovens de zero a 14 anos. 

Sendo assim, contar com 
essa força de trabalho será 
a alternativa estratégica 
das empresas para suprir 
a falta de jovens talentos, 
que surgem em velocidade 
muito aquém das demandas 
de mercado.

É na comunicação que 
as empresas encontram o 
caminho para promover 
um ambiente corporativo 
que estimule o trabalho 
colaborativo, que reúna jo-
vens em início de carreira, 
profissionais sêniores e os 
profissionais mais idosos 
(cada vez mais produtivos). 

Ao gestor, cabe a tarefa 
de “mediar” esse diálogo, 
de sinais, expressões, gírias 
e etiquetas diferentes, que-
brando rótulos e precon-
ceitos para que a conexão 
entre as gerações fortaleça 
os laços de criatividade, 
inovação e inclusão que toda 
a empresa busca. Entre a 
experiência adquirida na 
jornada sólida desenvolvida 
pelos profissionais mais ve-
lhos e o frescor da juventu-
de, que transpira inovações, 
as regras básicas para uma 
convivência devem ser exa-
tamente iguais e valem para 
os dois lados.

As gerações mais jovens 
tendem a procurar em seus 
trabalhos propósitos que 
nem sempre estão claros, 
mas que certamente podem 
ser encontrados com a ajuda 
dos mais experientes. Daí, 
a importância da comunica-
ção. Ela será o ponto focal 
para criar essa conexão. 

São atitudes de comuni-
cação que podem ajudar a 
equilibrar essa convivência, 
como por exemplo, evitar -- 
de ambos os lados - o ‘tom 
professoral’. 

O indivíduo apelidado 
de “palestrinha” (sempre 
disposto a dar ‘aulas’ so-
bre tudo e todos em tom 
de superioridade), quer 
impor seus conhecimentos 
ao invés de aceitar formas 
diferentes de realizar as 
tarefas. Dessa forma, cria 
barreiras que impedem esse 
relacionamento de avançar. 

O que de fato cria um elo 
importante nessa cadeia é 
a disponibilidade, a paci-
ência e a tolerância. Isso 
muda o jogo. Faz o melhor 
movimento para interligar 
dois pontos que é o de ouvir 
e mostrar interesse pelas 
ideias do próximo. Quando 
isso acontece, dos dois lados 
dessa moeda, as conexões 
ocorrem muito mais rápidas 
e naturalmente.

É por meio desse valor 
e importância que se dá 
ao outro que descobrimos 
nossas semelhanças, nossos 
pontos em comum e nos-
sas diferenças. Elas farão 
muito mais sentido do que 
simplesmente as diferentes 
faixas etárias. São esses cru-
zamentos de valores, que 
diminuem as diferenças de 
idade e as tornam insignifi-
cantes para o desempenho 
das funções. 

Ouvir o próximo é ter a 
chance de encontrar muitos 
pontos congruentes impor-
tantes para estabelecer a co-
nexão. É possível e provável 
que as diferentes gerações 
possam compartilhar pre-
ferências, ídolos, projetos 
etc, independentemente da 
idade, da raça, do gênero, da 
cor, da geração, religião etc. 

O futuro das relações do 
trabalho caminha para a 
diversidade e é lá que mora 
o respeito às diferenças. O 
convívio intergeracional é 
parte importante da pro-
moção dessa diversidade 
que buscamos e, muito em 
breve, vai transformar o que 
hoje é chamado de “conflito” 
em um real e produtivo “en-
contro de gerações”.

(*) - Especialista em Comunicação 
Corporativa, professora PhD em 

Análise do Discurso em Situação de 
Trabalho, é fundadora da Linguagem 

Direta (www.linguagemdireta.com.br).

Juliana Algodoal (*) 

Sete lições sobre segurança cibernética 
que você deve ensinar aos idosos -  
e por que eles precisam aprender  

o mais rápido possível
Talvez você nunca tenha falado sobre isso com seus pais, mas explicar aos familiares mais velhos 
sobre segurança cibernética é tão importante quanto falar sobre saúde. Os idosos são frequentemente 
alvo de golpes de phishing e ataques cibernéticos porque geralmente são mais vulneráveis.

BlackJack3D_CANVA
Dean Coclin (*)

 

Nos últimos anos, houve um forte 
aumento no número de idosos com 
acesso à Internet: o percentual de 

pessoas com mais de 60 anos no Brasil 
navegando na rede mundial cresceu de 
68% em 2018 para 97% em 2021, como 
mostra pesquisa realizada pela Confede-
ração Nacional dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), em parceria com a 
Offer Wise Pesquisas.

De acordo com o estudo, os aplicativos 
que os idosos mais utilizam no celular 
são as redes sociais (72%); transporte 
urbano (47%); e bancário (45%). Idosos 
conectados também usam a internet para 
fazer compras. Entre os produtos que 
costumam comprar pela internet estão: 
eletroeletrônicos (58%); medicamentos 
(49%, com aumento de 21% em relação a 
2018); e eletrodomésticos (47%).

Nunca houve um momento melhor 
para ajudar os idosos a se protegerem 
online. Mesmo que eles usem dispositivos 
altamente seguros e tenham um software 
antivírus instalado, uma senha ruim pode 
ser a ruína. Embora a segurança ciberné-
tica para a terceira idade possa parecer 
esmagadora, a maioria dos ataques pode 
ser evitada com algumas etapas simples 
e conhecimento.

 
Aqui mostro sete etapas fáceis para 
ajudar a configurar a segurança 
cibernética para a terceira idade:
Ajude-os a escolher senhas fortes

Lembre aos idosos de bloquear seus 
dispositivos e contas da mesma forma que 
trancariam a porta da frente de sua casa. 
Assim como bloqueios diferentes, algumas 
senhas são mais eficazes que outras. Se os 
dispositivos forem perdidos ou roubados, 
senhas fortes garantem que eles não pos-
sam ser acessados.

 
Você também pode recomendar um 

gerenciador de senhas, dependendo de 
quantas senhas seus familiares seniores 
devem gerenciar. Os gerenciadores de 
senhas simplificam o que eles devem 
lembrar; em vez de uma senha diferente 
para tudo, você só precisa de uma senha 
segura para fazer logon, e o gerente pode 
gerar senhas seguras para todo o resto. 
Os gerenciadores de senhas podem ser 
usados   em vários dispositivos e as senhas 
também podem ser compartilhadas com 
outras pessoas, para que você possa ver as 
senhas de seus pais em sua própria conta.

 
Ensine-os a proteger suas senhas

Além disso, ensine os idosos a não deixar 
senhas escritas espalhadas pelo computa-
dor. Embora muitos idosos queiram anotar 
suas senhas para ajudar na memória, isso 
também pode ajudar um invasor a fazer 
login. Se eles insistirem em anotar senhas, 
pelo menos encoraje-os a não escrever 
uma nota adesiva em sua área de trabalho. 
Eles devem anotar as senhas em um local 
seguro que eles possam lembrar, e que 
apenas você e eles conheçam.

Ensine-os a evitar phishing
Os idosos são especialmente propensos 

a e-mails fraudulentos, telefonemas e 
contas de mídia social. Ensine-os a não 
clicar em links ou baixar nada se houver 
alguma dúvida sobre sua legitimidade. 
Em vez disso, incentive-os a acessar 
diretamente a página ou conta da Web 
e entrar em contato diretamente com o 
suporte ao cliente.

 
Outra maneira fácil de detectar phishing 

é com erros de digitação ou gramática 
incorreta. Se Amazon estiver escrito 
“amzon.com” no e-mail, é um sinal de que 
é uma tentativa de phishing. Além disso, 
se um e-mail tem um senso de urgência, 
está pedindo dinheiro ou está relatando 
um problema com uma conta bancária ou 
impostos, certifique-se de que os idosos 
pensem duas vezes antes de responder. Se 
há uma coisa a ser lembrada sobre phishing, 
é que, se eles tiverem alguma dúvida sobre 
uma mensagem, devem excluí-la ou entrar 
em contato diretamente com a empresa.

 
Instale um bom programa antivírus

Malware, ou qualquer programa que 
possa danificar seu computador, é uma das 
ameaças de segurança cibernética mais 
comuns para idosos. O malware geralmente 
pode infectar seu dispositivo sem que você 
saiba e, como consequência, eles variam 
de ameaças sérias a pequenos aborreci-
mentos. Um bom programa antivírus pode 
bloquear qualquer tipo de malware em 
tempo real. Alguns programas antivírus 
também podem vir com gerenciadores de 
senhas, ferramentas anti phishing, VPNs 
e muito mais.

 
Mostre como verificar a 
legitimidade dos sites

Ao fazer compras online ou navegar nas 
redes sociais, os idosos podem ser especial-
mente vulneráveis   a sites falsos ou contas 
falsas. Antes de compartilhar qualquer 
informação ou comprar de um site, os 
idosos devem verificar os indicadores de 
confiança. Estes podem incluir:

•	 procure por erros de ortografia na 
página da web

•	 "olhar além do bloqueio" para a 
identidade do site

•	 protocolo https ativado

•	 selos do site como o selo do site 
Norton ou DigiCert

•	 uma declaração de privacidade
•	 informações de contato da em-

presa
 
Se houver alguma dúvida, não faça uma 

compra nesse site nem insira suas infor-
mações. Por exemplo, se os negócios são 
bons demais para serem verdade, eles 
provavelmente não são reais.

 
Definir atualizações para instalar 
automaticamente

As atualizações de software ajudam a 
proteger contra as vulnerabilidades atuais. 
Os desenvolvedores geralmente enviam 
atualizações para se proteger contra pontos 
fracos conhecidos, por isso é aconselhável 
instalá-los imediatamente antes que um in-
vasor possa tirar proveito deles. Você pode 
configurar computadores e dispositivos 
para instalar automaticamente atualizações 
de software, que é a maneira mais fácil de 
manter os programas atualizados. Além 
disso, atualizações de anúncios pop-up 
ou e-mails podem ser malwares. Portan-
to, configurar as atualizações para serem 
instaladas automaticamente significa que 
elas não precisam clicar em nenhuma so-
licitação de atualização que possa conter 
malware.

 
Lembre-os de sair de contas e sites

Simplesmente sair de contas e disposi-
tivos pode ajudar a proteger a segurança 
dos idosos. Lembre-os de que eles nunca 
devem ficar conectados à conta em com-
putadores públicos, como os da biblioteca. 
Mesmo em casa, isso deve ser feito. É aqui 
que ter um gerenciador de senhas facilitará 
o login a cada vez.

 
Quando seus parentes idosos pedirem 

ajuda no computador, reserve um tempo 
para garantir que eles também estejam 
seguindo as práticas recomendadas de 
segurança na web. Mesmo que os riscos 
sejam relativamente baixos, os ataques 
cibernéticos têm consequências graves. 
Ensinar os idosos agora a praticar bons 
hábitos de segurança economizará tempo 
e dor de cabeça no futuro.

(*) É Diretor Sênior de Desenvolvimento  
de Negócios da DigiCert.

Em 2021, o Brasil teve um recorde de 
empresas abertas. De acordo com o Bo-
letim do Mapa de Empresas do Ministério 
da Economia, ao todo, foram mais de 1,4 
milhão de novos negócios. Porém, cerca 
de 484 mil empresas acabaram fechando 
as portas também em 2021. 

Atualmente, no país, existem aproxima-
damente 18 milhões de empresas ativas e, 
apesar dos recentes incentivos à cultura 
do empreendedorismo, existem diversas 
pessoas que não se encaixam no perfil de 
liderança, o que, por vezes, pode causar 
uma grande frustração, já que, o ‘ser exe-
cutivo’ é visto quase como um sinônimo de 
sucesso profissional e, consequentemente, 
financeiro. “Talvez você já tenha se depa-
rado com chamadas do tipo: saiba como 
se tornar um executivo de sucesso ou algo 
parecido. Porém, nem todo mundo nasceu 
para liderar um negócio e está tudo bem”, 

afirma Jennifer de Paula, BBA e diretora de 
marketing e gestão.

Para ela, o trabalho do líder não é apenas 
criar uma nova empresa, ele deve ter habilida-
des para desenvolver outros profissionais, ter 
alto nível de criatividade e inovação, além de 
flexibilidade para mudanças e outras diversas 
características que são compartilhadas por 
CEOs de sucesso em todo o mundo.

Por isso, se um indivíduo não tem o perfil de 
liderança, ele pode procurar outras vertentes 
que o levarão ao sucesso na carreira dentro 
das possibilidades dele. “Você não precisa 
ser o dono da Coca Cola para ser um grande 
diretor de marketing, faturando uma média 
salarial de mais de 46 mil, ou ser o presidente 
de um time de futebol para ser um excelente 
jogador e garantir salários milionários, por 
exemplo. O  mercado é um grande trabalho em 
equipe e não existe profissão que ‘dá dinheiro’, 

existem profissionais que se destacam em 
suas profissões, por, na maioria das vezes, 
escolherem estar no cargo correto para suas 
habilidades”, pontua a especialista.

Jennifer acredita que para conhecer suas 
habilidades, pode-se procurar por testes 
vocacionais que irão considerar o perfil 
psicológico, a personalidade, o histórico 
acadêmico, as preferências, as habilidades 
naturais e os objetivos pessoais de cada 
pessoa individualmente. “Se você tem di-
ficuldades em ter um bom relacionamento 
interpessoal, liderar, ter visão estratégica, 
tomar de decisões, dominar outros idiomas, 
ter compromisso e responsabilidade, ter uma 
formação acadêmica ou manter a sede de 
aprendizado, chegou o momento de pensar 
em se dedicar em ser um bom funcionário 
para que seu desempenho traga um melhor 
retorno financeiro ao invés de se arriscar 
em um cargo fora de seu perfil”, aconselha.

Não me enquadro no perfil executivo. Não terei sucesso profissional?



Democracia ocidental

O ocidente, defensor 
da democracia e 
liberdade, acabou 
criando um tipo 
de república que 
funciona mal porque 
não há consenso, 
mas sim interesses 
particulares 
conflitantes

O país e sua população 
ficam em segundo 
plano e o resultado 

está bem visível: ninguém se 
responsabiliza por nada e a 
nação vai a pique, restando 
situação favorável apenas 
aos tiranos. A liberdade, o 
grande trunfo, se acha sob 
ameaça e as novas gerações 
estão com pouco preparo. 
A China viu tudo isso e ao 
perceber  que dólar é o que 
importa, pôs a máquina 
exportadora a funcionar, 
conduzindo com sucesso 
sua população que não quer 
mais passar necessidades 
básicas. 

Enquanto isso, o ocidente 
vai se desmanchando. O que 
se poderia esperar de um 
sistema de gestão de Estado 
feito para ser deficitário? 
O que se poderia esperar 
de um sistema monetá-
rio baseado numa moeda 
mundial influenciada por 
interesses particulares? O 
que se poderia esperar de 
países geridos por grupos 
interesseiros inadequados 
para governar? 

Os especialistas estão 
advertindo sobre as con-
sequências da emissão de 
dinheiro e crédito em larga 
escala, enquanto a produção 
definha, os empregos desa-
parecem e a insatisfação au-
menta. No Brasil, ninguém 
assume a responsabilidade 
pelo descalabro das contas 
públicas. Quem tem poder 
sabe como se defender, mas 
o peso sempre recai sobre os 
mais frágeis que têm de se 
submeter a leis imediatistas 
e precarização.

Com o golpe da pandemia 
e inflação, o Brasil está se 
recuperando lentamente. 
Apesar das crises políti-
cas e da aproximação do 
ano eleitoral, o mercado 
financeiro recebe sem gran-
des apreensões o atraente 
aumento da renda fixa. 
Haverá uma transferência 
de renda para fora, mas o 
viver será apertado para os 
assalariados, inclusive para 
os funcionários públicos 
comuns, sujeitos ao aperto 
fiscal e aos desmandos dos 
governadores estaduais.

EUA e China se tornaram 
os grandes expoentes da 
economia, mas enquanto 
os EUA lutam para sanar 
as próprias incoerências, a 
China vai impondo aos seus 
cidadãos medidas pragmá-
ticas. A miséria avança pela 
maioria dos países, muitos 

deles superendividados, en-
frentando crise econômica, 
política e social. 

Em vez dos políticos e 
os empresários do Brasil 
seguirem as pegadas dos Es-
tados Unidos que levaram ao 
progresso, parece que agora 
os políticos americanos es-
tão copiando os do Brasil. 
Diante da turbulência de 
acontecimentos já se nota a 
paulatina perda do controle 
emocional. A polidez vai 
sendo posta de lado. Quanto 
mais aumenta a pressão, 
maior é a tendência da ação 
impulsiva de pessoas que 
não querem ouvir o senti-
mento intuitivo. Na gestão 
pública, essa possibilidade 
cria um risco adicional para 
a população.

O historiador Eric Hobs-
bawm disse que estamos 
na era dos extremos e das 
incertezas. Mas em vez das 
mazelas serem atacadas e 
combatidas, passou-se a 
discutir ideologia num ce-
nário de luta pela riqueza e 
poder, e embrutecimento da 
espécie humana. Desprepa-
rados, muitos pais não con-
seguem dar bom preparo a 
seus filhos. Tudo isso criou 
a tendência do decadente 
embrutecimento da huma-
nidade. Como combater o 
descalabro?

Tempos de penúria se 
anunciam, na subida de 
preços de commodities, 
alimentos, energia, combus-
tíveis, juros, tudo subindo, 
significando menos dinheiro 
nas mãos dos consumidores, 
menos consumo, menos em-
pregos. Infelizmente a delin-
quência está tomando conta 
do Brasil, na criminalidade, 
nas drogas, nas favelas, na 
política, na justiça, nas ne-
gociatas corruptas. O viver 
está complexo e atribulado. 
Que futuro poderá ter a 
humanidade?

A desigualdade atinge 
muitos seres humanos 
que ficaram abaixo de seu 
potencial. Faltaram opor-
tunidades e força de von-
tade. Uma questão pouco 
comentada é a da indolência 
pessoal ou induzida para 
manter dóceis as massas e 
que predispõe os humanos 
a ficarem acomodados sem 
desenvolver o necessário 
esforço para o seu aprimo-
ramento, e não colocar em 
movimento a sua capacita-
ção de examinar e elucidar 
a causa das dificuldades e 
o significado da vida, pois 
todos nós a recebemos por 
igual. 

Acima de qualquer lei 
humana pairam as leis do 
Criador que devem ser re-
conhecidas e observadas em 
todas as construções para 
que possa haver a paz e o 
progresso real.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites 

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). 

E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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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: BRUNO SOUSA DOS SANTOS, profissão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Augusto dos Santos e de Marina de 
Sousa dos Santos. A pretendente: ANA CRISTINA ANDRADE DE ALMEIDA, profissão: 
assistente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 12/08/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Balbino de 
Almeida e de Maria Aparecida de Andrade.

O pretendente: MAICON DOUGLAS IGNACIO MENDES, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando de Lima Mendes e de Sonia Cristina 
Ignacio Mendes. A pretendente: LETÍCIA DOS ANJOS DE JESUS, profissão: lavradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Iraquara, BA, data-nascimento: 02/06/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Zenilton José de Jesus e de Aldeir Rita dos 
Anjos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BEZERRA, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Luis Gomes, RN, data-nascimento: 18/04/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Romeldo Bezerra e de Maria Santana Fideles. 
A pretendente: ELAINE BUENO, profissão: auxiliar de classe, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Lizeu Rinoldo Bueno e de Ineiz de Souza Bueno.

O pretendente: EDUARDO NEPOMUCENO DA SILVA, profissão: frentista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/04/1984, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Geraldo Nepomuceno da Silva e de Maria He-
lena da Silva. A pretendente: BRUNA BARBOSA SOARES, profissão: auxiliar de logís-
tica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adalberto Brasileiro Soares e de 
Ivone da Silva Barbosa.

O pretendente: ARQUIMEDES APOLINARIO DOS SANTOS, profissão: técnico de 
manutenção mecânica, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 25/09/1977, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio dos 
Santos e de Maria Aparecida Apolinario dos Santos. A pretendente: ROBERTA PLÁCI-
DA DE SOUZA, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Plácido de Souza e de Maria Elizabete de Souza.

O pretendente: VALDINEI SANTOS DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1974, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Oswaldo Francisco da Silva e de Gersonita Santos da 
Silva. A pretendente: ELISÂNGELA APARECIDA AMORIM, profissão: vigilante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/02/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosangela Aparecida Amorim.

O pretendente: FELIPE VINICIUS DE OLIVEIRA, profissão: gerente de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Evaldo Batista de Oliveira e de Mara Lucia Vicente. A 
pretendente: DAIANA EMIDIO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/05/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Arnaldo Emidio da Silva e de Maria Lucia Pereira da Silva.

O pretendente: MIQUEIAS DE OLIVEIRA SOUZA, profissão: auxiliar de repositor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valmir Ramos de Souza e de Marly Santana 
de Oliveira Ramos de Souza. A pretendente: LISANDRA DA SILVA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/07/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudia da Silva Santos.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA PEREIRA, profissão: limpador de vidros, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdete Rodrigues da Silva. A pretendente: 
CLEUSA EVANGELISTA COELHO, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1966, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Aristides Evaristo Coelho e de Marlene Evangelista 
da Costa.

O pretendente: ALEX RIBEIRO GOMES, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Souza Gomes e de Servula Ribeiro Gomes. A pre-
tendente: JULIANA BRITTO DE OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/09/1992, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de André Luis de Almeida Oliveira e de Evaní Moura Britto Oliveira.

O pretendente: LINCOLN RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: militar, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jose Fernando Ribeiro dos Santos e de Josiane da Con-
ceição Silva. A pretendente: FERNANDA AMARAL DANTAS, profissão: auxiliar téc-
nica da educação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valmir Aparecido Dantas 
e de Maria dos Anjos Amaral Dantas.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ APARECIDO COUTINHO MARQUES, profissão: segu-
rança, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Marques Filho e de Clei-
de Coutinho. A pretendente: ISABEL CRISTINA DA SILVA, profissão: auxiliar de en-
fermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Caiana da 
Silva e de Marinalva Maria da Silva.

O pretendente: VICTOR RODRIGUES CORREIA DA SILVA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/04/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Oziel Correia da Silva e de Marlene Rodrigues 
Correia da Silva. A pretendente: LARISSA COSTA TIGRE, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1997, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Linaercio Ferreira Tigre e de Dulcineia Dutra Costa.

O pretendente: PEDRO FERNANDO DO CARMO, profissão: designer de produtos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1998, resi-
dente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Ednilson Aldivino do Carmo e 
de Valeria Cristina da Cunha do Carmo. A pretendente: LAYS ALMEIDA FONSECA, 
profissão: projetista, estado civil: solteira, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 
26/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clevio Rodrigues Fonse-
ca e de Poliana Rocha Almeida.

O pretendente: JEFFERSON LIMA PEREIRA, profissão: enfermeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Rosinaldo Cavalcanti Pereira e de Katia do Carmo Lima 
Pereia. O pretendente: FERNANDO OLIVEIRA SANTOS, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wandeilson Paulo dos Santos e de 
Josineide Oliveira dos Santos.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS ARAÚJO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1990, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Osias Machado de Araújo e de Maria do Carmo dos 
Santos. A pretendente: GRAZIELLE CAROLINE DE ALENCAR, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/12/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Henrique de Alen-
car e de Kelly Cristina Xavier.

O pretendente: RENATO DA CRUZ DIOGENES, profissão: educador físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1991, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Antonio Dantas Diogenes e de Lauriceia Maria da Cruz Dio-
genes. A pretendente: JULIANA NEVES DA SILVA, profissão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1991, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Manuel Batista da Silva e de Angelucia Neves da Cruz Silva.

O pretendente: CLAUDEMIR MESQUITA, profissão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Goioerê, PR, data-nascimento: 06/09/1970, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ademir Tomaz Mesquita e de Neuza de Souza Mesquita. A pre-
tendente: RENATA BARROS RODRIGUES, profissão: vigilante, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1971, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Hermes Rodrigues e de Ivone Barros de Lima Rodrigues.

O pretendente: ROBERSON DIEGO MARTINHO DO VALLE, profissão: analista de da-
dos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gerson Martinho do Valle e de 
Marcia Aparecida Baptista da Cruz Valle. A pretendente: KARINE DOS REIS BARBO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rogerio Aparecido Barbo 
e de Imaculada Teixeira dos Reis.

O pretendente: ENDREW ANTUNES DOS SANTOS, profissão: engenheiro agronô-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
27/11/1990, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Vicente Gomes 
dos Santos e de Odete Maria Antunes dos Santos. A pretendente: JÉSSICA TOLEDO 
DOS SANTOS, profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/01/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Jadir Ribeiro dos Santos e de Nilda Aparecida Toledo dos Santos.

O pretendente: SUNDAY OBIJIOFOR, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Enugu-Nigéria, data-nascimento: 13/12/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Chigozie Obijiofor e de Adamma Obijiofor. A pretendente: IN-
GRID PALOMA NASCIMENTO RAMOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: Osasco, SP, data-nascimento: 05/11/2003, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Adriano Marcio Ramos e de Elizabete Maria do Nascimento.

O pretendente: ADEILDO LIRA DA SILVA, profissão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1970, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Aluisio Lira da Silva e de Santilia Soares da Silva. A pretendente: MIRIÃ 
BRASIL DE OLIVEIRA RONDON, profissão: psicóloga, estado civil: divorciada, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Jesse Brasil de Oliveira Rondon e de Yolanda Brasil de Oliveira Rondon.

O pretendente: ALLAN LIMA BRITES, profissão: mecânico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco Brites e de Ozana Lima da Rosa. A 
pretendente: PRISCILLA MERCES PEREIRA, profissão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Pereira e de Rosemary Silva das 
Merces.

O pretendente: MADSON CAMARA, profissão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1990, residente e 
domiciliado em, filho de Jose Orlando Camara e de Maria Jose Camara. A preten-
dente: RACHEL DE SOUZA VIEIRA BRANDÃO, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1994, 
residente e domiciliada em SP, filha de Jucelino Vieira Brandão e de Marlene de 
Souza Brandão.

O pretendente: DANILO DA COSTA CASTRO, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 29/10/1991, residente e domiciliado 
em, filho de Manoel Messias Ventura de Castro e de Rita Maria Xavier da Costa Castro. 
A pretendente: DAIANE CRISTINA VIEIRA FERREIRA, profissão:, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Sebastião, SP, data-nascimento: 20/11/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de David Ferreira e de Andréia Cristina Vieira.

O pretendente: CHRISTIAN DIAS DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ricardo Pereira de Oliveira e de Leonidia 
Cardoso Dias Oliveira. A pretendente: BEATRIZ TORRALVO, profissão: esteticista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1995, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Julio Cesar Torralvo e de Patricia 
da Silva Penella Torralvo.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA CARNEIRO, profissão: técnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1984, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Evaldo Santos Carneiro e de Esterlita 
da Silva Carneiro. A pretendente: DAMARIS LOPES PORTELA FERREIRA, profis-
são: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Orlando Portela Ferreira 
e de Maria Pedro Lopes Ferreira.

O pretendente: ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1989, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião da Silva Vieira e de Mercia dos Santos. A 
pretendente: MIRIAN ROSA MESQUITA DE CARVALHO, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Moreira de Carvalho e de Renilde Rosa 
de Carvalho.

O pretendente: PAULO SUAVE, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, naturali-
dade: Santo André, SP, data-nascimento: 08/07/1972, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Suave Filho e de Iraci Maria dos Santos. A pretendente: RE-
GINA COELI VIDAL, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Conselheiro 
Lafaiete, MG, data-nascimento: 18/05/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Miguel Zózimo Vidal e de Maria Barbosa Vidal.

O pretendente: JOSÉ UILSON GONÇALVES DA SILVA, profissão: motorista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 22/07/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Oseas Gonçalves dos Reis e de Almira Pereira 
da Silva Reis. A pretendente: ILDA LOPES DE ALMEIDA, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1971, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vivaldo Lopes de Almeida e de Maria 
Runulfa de Almeida.

O pretendente: TIAGO LIMA DE MENEZES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edgar Oliveira de Menezes e de Maria Aparecida Lima de Me-
nezes. A pretendente: THAIS NAYARA DOS SANTOS, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilberto Gomes dos Santos e de Maria Simao 
dos Santos.

O pretendente: FLAMEL AQUINO MARCELINO DE QUEIROZ SILVA, profissão: au-
xiliar de escritório, estado civil: solteiro, naturalidade: Tacaratu, PE, data-nascimento: 
05/05/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aquino Antônio da Silva 
e de Severina Maria de Queiroz Silva. A pretendente: ANA PAULA DE JESUS PEREI-
RA, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Barra, BA, data-nascimen-
to: 13/05/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Nildo Pereira e 
de Cleonita Borges de Jesus.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO DIAS, profissão: desenvolvedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/03/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adão Rosa Dias e de Maria José da Silva. A 
pretendente: NELVANE FRANCISCA FERREIRA, profissão: analista de RH, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Gomes Ferreira e de Zelina Francisca 
Rosa Ferreira.

O pretendente: JONAS JOSÉ DA SILVA, profissão: auxiliar limpeza, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimento: 15/05/1959, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Estelina Maria da Conceição. A pretendente: 
MARIA JOSÉ DE LIMA, profissão: auxiliar limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Aracaju, SE, data-nascimento: 10/10/1967, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Mariano de Lima e de Maria Judite de Lima.

O pretendente: WELLISSON GARCIA PEREIRA, profissão: bancário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Rodrigues Pereira e de Magnolia 
Garcia dos Santos Rodrigues Pereira. A pretendente: TAWANE PASSOS PELEGRINO, 
profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 22/06/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Luis Pele-
grino e de Ivanilde da Silva Passos Pelegrino.

O pretendente: MOISÉS DANTAS DE ALMEIDA BRITO, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/2002, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Dantas de Brito e de Ivanuzia 
Dantas de Almeida Brito. A pretendente: MIKAELE NERES DA SILVA, profissão: 
estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/08/2004, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moacir Jose da Silva 
e de Katiara Neres da Silva.

O pretendente: MARCIO FELIPE DA SILVA FRANCISCO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1993, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Marcio Francisco Junior e de Carmelita da 
Silva Pinto. A pretendente: TALITA OLIVEIRA BESERRA BATISTA, profissão: biomé-
dica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gildar Beserra Batista e de Valder 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: FÁBIO SOUSA SANTA ISABEL, profissão: líder de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ubaldo Santa Isabel e de Maria Sousa Santa 
Isabel. A pretendente: DEBORAH DA COSTA SABEL, profissão: técnica de laboratório, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1994, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vilmar Sabel e de Eunice Alexandrina 
da Costa Sabel.

O pretendente: GUILHERME MESQUITA DA CRUZ, profissão: bancário, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1997, residente e 
domiciliado em Diadema, SP, filho de João Silvio Fonseca da Cruz e de Joselia Mes-
quita da Cruz. A pretendente: CINTIA LOURENÇO DA SILVA, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1997, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto da Silva e de Joana 
D´Arc da Silva.

O pretendente: JOSIMAR SANTOS CORREIA, profissão: gerente de loja, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 24/06/1986, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de João Santos Correia e de Maria José Santos Correia. 
A pretendente: MARIANA CRISTINA DE SOUSA SILVA, profissão: operadora de cai-
xa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Luiz da Silva e de Joelma 
Carlos de Sousa Silva.

O pretendente: GUILHERME CORDOVIL FREITAS, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos de Oliveira Freitas e de Cristiane 
Cordovil da Silva. A pretendente: BEATRIZ ESTHEFANY PFUETZENREUTER DE 
CASTRO, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Guaratuba, PR, 
data-nascimento: 08/11/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Maria de Castro Filho e de Marilene Pfuetzenreuter de Castro.

O pretendente: DOUGLAS FERNANDES DE CRISTO, profissão: professor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1984, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Maria Vicente de Cristo e de Alice 
Coelho Fernandes de Cristo. A pretendente: RAFAELA FEBA DA SILVA, profissão: 
recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reynaldo Pereira da 
Silva e de Lidia Aparecida Feba da Silva.

O pretendente: JAIRO SOUZA SILVA, profissão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jucelio Calado da Silva e de Genice de Souza Almei-
da Silva. A pretendente: CRISTIANE DE LIMA CAVALCANTI, profissão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 25/12/1981, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Israel Moreira Cavalcanti e de 
Estelita de Lima Cavalcanti.

O pretendente: HUGO PEREIRA DOS SANTOS PAZ, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1997, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Silvan Alves da Paz e de Francisca Lucineide Pereira 
dos Santos Paz. A pretendente: SARAH SILVA OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/10/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jamilton Assis Oliveira e de Francis-
ca da Silva Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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A pandemia nos fez 
mais solidários?

Crises costumam ser 
impulsionadoras da 
solidariedade

Ao longo dos últimos 
meses, muitas pes-
soas se mostraram 

abertas a olhar para o 
próximo e, principalmente, 
despertaram para as neces-
sidades das engrenagens 
que fazem um sistema de 
saúde público funcionar. 
Em meio a tantas dificulda-
des, descobriram caminhos 
possíveis para captar recur-
sos financeiros, e as ações 
de filantropia tomaram cor-
po para ajudar a fortalecer 
a saúde do Brasil. 

Desde a chegada do Co-
ronavírus, empresas, ONGs 
e a sociedade civil doaram 
cerca de R$ 7 bilhões para 
causas ligadas à Covid-19, 
de acordo com dados do 
Monitor de Doações da 
Associação Brasileira de 
Captadores de Recursos. 
Mas o volume de doações 
não acompanhou o avanço 
da doença no Brasil. O 
aprofundamento da crise 
econômica no país atingiu 
com força o repasse de 
recursos pelas empresas, 
que recuaram com a incer-
teza que tomou conta dos 
mercados. 

Nesse cenário, os mo-
vimentos sociais lutam 
para colocar mais elos na 
corrente solidária formada 
em 2020. Adaptações e 
aprendizados diários são o 
caminho para estabelecer 
novas estratégias. Dentro 
de um hospital com aten-
dimento 100% do SUS, 
por exemplo, a busca por 
recursos é um trabalho 
extremamente desafiador. 
Os hospitais filantrópicos 
padecem com a gestão de 
seus orçamentos devido à 
tabela deficitária de paga-
mentos do SUS. 

A captação se torna uma 
necessidade urgente, que 
começa no relacionamen-
to com parlamentares em 
busca da destinação de 
emendas, passa pelo conta-
to com empresas para con-
seguir patrocínio e chega 
até as pessoas físicas, que 
podem destinar uma parte 
do seu imposto de renda 
ou simplesmente doar 
notas fiscais. A principal 
ferramenta é sempre a sin-
ceridade. Expor a realidade 
é importante para o início 
de qualquer conversa. 

Contar como funcionam 
os bastidores do atendi-
mento universal de uma ins-
tituição filantrópica e como 
existem pessoas que se 
dedicam para a construção 
desse ideal é uma forma de 
gerar um despertar altruís-
ta. Mas, apesar das diversas 
metodologias disponíveis, 
nem sempre é fácil sen-
sibilizar os decisores da 
importância que as doações 
têm para a manutenção de 
um hospital. 

Porém, estamos sentindo 
que a cada dia, sobretudo 
o setor empresarial, que 
ainda é o maior desafio, está 
olhando para a filantropia e 
entendendo que, quando 
uma sociedade cresce de 
forma igualitária, quem 
ganha somos todos nós. Não 
é possível prever o futuro, 
mas, mesmo assim, é pos-
sível traçar táticas para se 
reinventar e se adequar ao 
que o novo normal reserva 
e, dessa forma, garantir 
sobrevivência no momento 
atual e também depois. O 
ano de 2021 foi difícil, mas, 
ainda assim, foi possível 
somar várias conquistas. 

Agora, para 2022, a pala-
vra é esperança de uma re-
cuperação na economia que 
possibilite um aumento nas 
doações, melhora na saúde 
geral da população para 
desafogar as operações e 
retomada das atividades 
presenciais. A quarentena 
tirou das entidades recur-
sos geralmente obtidos em 
eventos presenciais, como 
bazares e brechós. Coube 
então aos gestores recorrer 
às vendas por lojas online 
próprias ou de parceiros, 
para repor parte dessas 
perdas.

Enfrentar os desafios 
e expandir o alcance do 
investimento filantrópico 
também significa ampliar a 
disponibilidade de recursos 
para ações de desenvolvi-
mento de diferentes seto-
res. Essa expansão não é só 
urgente, como fundamen-
tal. A filantropia vai muito 
além do assistencialismo 
ou da caridade. Ela realiza 
mudanças estratégicas e 
efetivas, servindo como 
pontapé para alavancar 
projetos de impacto para 
a sociedade. 

Da gripe espanhola à 
Covid-19, as ações filan-
trópicas tiveram papel 
importante na promoção 
da saúde e continuarão a 
ter. Independentemente 
das novas doenças que 
virão, o sistema de saúde 
precisa ser, acima de tudo, 
humano. O ato de doar faz 
tão bem para quem doa 
quanto para quem recebe. 
O sentimento de perten-
cimento ao grupo que 
efetivamente está fazendo 
algo para construir uma so-
ciedade melhor, nos torna 
pessoas mais empáticas, 
com uma visão de mundo 
mais abrangente. 

O resultado disso é viver-
mos em um mundo mais 
aberto ao novo e pacífico, 
porque, quanto melhor 
estiver o nosso entorno, 
melhor todos estaremos. 
Juntos, podemos cobrar e 
agir para que nenhum bra-
sileiro perca a vida e deixe 
seus sonhos e familiares por 
falta de leitos, equipamen-
tos ou empatia.

 
(*) - É gerente de Marketing e 

Mobilização de Recursos da Saúde 
do Grupo Marista.

Carolina Piva (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSÉ ROMARIO DE SOUSA, profissão: ourives, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 30/10/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ermes Pereira de Sousa e de Maria Lourdes 
dos Santos. A pretendente: NALANDA DA SILVA DOS SANTOS, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 05/05/2004, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Uilson Pereira dos Santos e de Sandra 
Maria da Silva.

O pretendente: EDVANIO DA SILVA SANTOS, profissão: administrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 20/11/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Gomes dos Santos e de Lecy Geronimo da 
Silva Santos. A pretendente: JANEICE DA SILVA CARMEzIN, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sinesio dos Santos Carmezin e de 
Maria de Jesus da Silva.

O pretendente: ELI SALVADOR, profissão: porteiro, estado civil: viúvo, naturalidade: 
Pedralva, MG, data-nascimento: 04/08/1959, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Amado Salvador e de Sebastiana Simão Salvador. A pretendente: 
CÉLIA CATARINA MILER, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Miler e de Maria Madalena Bin.

O pretendente: JOhN DE MELO SANTOS, profissão: vigilante patrimonial, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 11/12/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walmir Prata dos Santos e de Jeuda 
de Melo Santos. A pretendente: ANA LUCIA EMíDIO FERREIRA FROES, profissão: 
funcionária pública, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/04/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleto Santos 
Froes e de Maria Emídio Froes.

O pretendente: ADENILSON SANTOS FERREIRA, profissão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itagibá, BA, data-nascimento: 05/06/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Santos Ferreira e de Valmira Pereira dos 
Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 28/04/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Benedito da Silva e 
de Marly da Silva Rocha.

O pretendente: JEFERSON RIBEIRO PEREIRA, profissão: operador de call center, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Claudineia Ribeiro Pereira. A 
pretendente: ADICÉIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profissão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: Mundo Novo, BA, data-nascimento: 04/05/1992, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Dilson Oliveira dos Santos e 
de Sebastiana Maria da Conceição.

O pretendente: ANDERSON DE SOUzA BARBOzA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Barboza e de Maria Ale-
xandre de Souza. A pretendente: VALÉRIA BARRETO DA SILVA, profissão: caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter da Silva e de 
Josefa Silva Barreto.

O pretendente: IGOR JONSON MENDES, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Jonson de Oliveira Mendes e de Roseli Celestina 
Mendes. A pretendente: DANIELA DA CRUz, profissão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Evaristo da Cruz e de Terezinha 
Bento da Cruz.

O pretendente: GUSTAVO REIS GOMES DA SILVA, profissão: técnico de farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeronimo Monteiro 
da Silva e de Maria do Carmo Reis Gomes da Silva. A pretendente: CAROLINA 
CAETANO RIBEIRO, profissão: desempregada, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1999, residente e domiciliada em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, filha de Luciano Batista Ribeiro e de Quitéria Régia Caetano 
da Silva Ribeiro.

O pretendente: JULIANA FEITOzA BEzERRA, profissão: estoquista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 01/05/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Lopes Bezerra e de Celeci 
Feitoza Monteiro Bezerra. A pretendente: SORAIA APARECIDA DA SILVA, profissão: 
instrutora de libras, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 04/04/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Adorian Vicente da Silva e de Margarida Luisa da Silva.

O pretendente: GABRIEL DE SOUzA ARAUJO, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Oliveira Araujo e de Antonia Lucia Santos 
de Souza. A pretendente: ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUzA, profissão: encapsula-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
25/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erismar Batista 
de Souza e de Francisca Cleide de Oliveira de Souza.

O pretendente: PAULO CESAR FRANCISCO PEREIRA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Francisco Pereira e de Alice 
Maia. A pretendente: ELIANA PEREIRA DA SILVA, profissão: passadeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/02/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otavio Pereira da Silva e de Maria 
de Lurdes Silva.

O pretendente: ANDERSON IzIDORO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josimar Izidoro da Silva e de Luciana Gon-
çalves da Silva. A pretendente: JhOLIANy PEREIRA DA SILVA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pereira 
da Silva Neto e de Eliany Bezerra.

O pretendente: EDUARDO TRAJANO DO NASCIMENTO, profissão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Aldemares do Nascimento 
e de Nacilda Trajano do Nascimento. A pretendente: CRISTIANE CAVALCANTI DA 
SILVA, profissão: analista fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: Cachoeirinha, PE, 
data-nascimento: 20/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Sebastião Cavalcanti da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: SAMUEL MOSCARDI SPROCATTI, profissão: designer de interiores, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1990, residen-
te e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Aguinaldo Raiol Sprocatti e de Maria Isabel 
Moscardi Sprocatti. A pretendente: JANAíNA RODRIGUES DE FREITAS, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/06/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Iraceno José 
de Freitas e de Ivone Rodrigues de Freitas.

O pretendente: MAThEUS SANTOS DIAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvano Manoel Dias e de Maria do Carmo Santos Dias. A 
pretendente: SARAh DA ROChA MORAIS, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Morais e de Eleuza da Rocha.

O pretendente: MARCOS VINíCIUS SILVA DE ANDRADE, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Simone Silva de Andrade. 
A pretendente: ANTONIA EVANEIDE ALVES VIEIRA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 18/12/1991, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Sobrinho e de Maria 
Neta Vieira Alves.

O pretendente: REGINALDO DAMASCENO SILVA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Olho D'Água das Cunhãs, MA, data-nascimento: 07/05/1980, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Luiz da Silva e de Juraci 
Damasceno Silva. A pretendente: ANTONIA ALINE COSTA ALMEIDA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Vitorino Freire, MA, data-nascimento: 04/08/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Iramar da Silva Almeida e 
de Francisca Costa Almeida.

O pretendente: VITOR MIChEL GASPAR DOS SANTOS, profissão: assistente de 
logística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Michel dos Santos 
e de Roseneide Gaspar dos Santos. A pretendente: NáDIA VALERIO DE SOUzA, 
profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 29/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dirceu 
Eduardo Soares de Souza e de Miriam Aparecida Valerio de Souza.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO FREIRES, profissão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Taboquinhas, BA, data-nascimento: 04/02/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Domingos Freires e de Anísia 
Maria da Silva Freires. A pretendente: MILENE AMORIM DOS SANTOS, profissão: 
copeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1980, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Pessôa dos Santos e de Zilda 
Silva Amorim.

O pretendente: JúLIO CÉSAR VIDAL SIqUEIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Afogados da Ingazeira, PE, data-nascimento: 12/05/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Lucena Siqueira e de Maria 
Aparecida Vidal Siqueira. A pretendente: GISLAINE TIMOTEO DA SILVA, profissão: 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Carlos da Silva e de 
Gilvanda Timoteo da Silva.

O pretendente: GUSTAVO hENRIqUE DIAS DOS SANTOS SOUzA, profissão: fiscal 
de linha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodnei dos Santos Souza 
e de Rosangela Dias. A pretendente: SAMANThA BARBOSA COUTINhO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Antunes Coutinho 
e de Andrea Rangel Barbosa dos Santos.

O pretendente: WESLEy JANUARIO DA SILVA, profissão: assistente técnico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Januario da Silva e de Joanice 
Lemes da Silva. A pretendente: MAyARA EDIVIGES VALÉRIO DA SILVA, profissão: 
gerente de serviços, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Beljunior Valério 
da Silva e de Iara Francisco Valério da Silva.

O pretendente: EDSON hARIEL DA CRUz LEITE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Silva Leite e de Paula Ciola Regis da 
Cruz Leite. A pretendente: CAMILA PEREIRA DOS SANTOS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 08/09/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de Zenilda 
Francisca Pereira dos Santos.

O pretendente: MARCONDES SOUSA PIMENTEL, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra do Mendes, BA, data-nascimento: 07/03/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elilia de Sousa Pimentel. A pretendente: 
BEATRIz DOS SANTOS PAULO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Mauá, SP, data-nascimento: 01/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alvino de Paulo e de Djanira Tiago dos Santos.

O pretendente: JáRMESON ANDRÉ ARAúJO DA SILVA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Catolé do Rocha, PB, data-nascimento: 22/08/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas da Silva e de 
Margarete Duarte de Araújo Silva. A pretendente: NATALI SOUzA NUNES, profissão: 
fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Raimundo Nunes e de Elza de Souza Dias Nunes.

O pretendente: EVERTON LUIz NUNES, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivaldo do Espirito Santo Nunes e de Andreia 
Cristina Luiz Nunes. A pretendente: LETICIA BARBOSA JARDIM, profissão: nutricio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Vieira Jardim e 
de Roseli Nunes Barbosa.

O pretendente: MARCIO JOSÉ DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo José da Silva e de Maria de Fátima Gomes 
da Silva. A pretendente: SARA ROzARIA ALVES DOS SANTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves dos Santos e de Fabiana 
Rozaria Alves dos Santos.

O pretendente: FABIANO PRIMO DIAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/2001, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Raimundo Rosalvo Dias e de Maria Madalena Primo da 
Silva. A pretendente: KAROLAINE MARTIM DA SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudia Martim da Silva.

O pretendente: RODOLFO UIVES GOMES DE ALMEIDA, profissão: engenheiro de 
qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Alves de Almeida e 
de Nely Maria Gomes. A pretendente: ÉRIKA RAMOS RIBEIRO, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Ribeiro e de 
Francisca Aparecida Ramos Ribeiro.

O pretendente: GLEIDISON MARqUES DA SILVA, profissão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serrolândia, BA, data-nascimento: 11/10/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Marques da Silva e de Izenalia 
Marques da Silva. A pretendente: VIVIANE MOTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 14/12/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Conceição Mota.

O pretendente: VICTOR hUGO RAMOS DE ARAUJO, profissão: assistente geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/2000, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso de Moura Araujo e de 
Gislaine Ramos de Araujo. A pretendente: ARIANE SANTOS DE JESUS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/2004, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aguinaldo de Jesus e de 
Lucineia Mariano dos Santos.

O pretendente: ANDREONI MELqUIADES DE SOUzA, profissão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Melquiades de Souza e de Maria 
Helena Cardoso de Souza. A pretendente: VANêSSA STÉFANy BERNARDO DA 
SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Timbaúba, PE, data-
nascimento: 16/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Lindoberto Bernardo da Silva e de Roseneide Monteiro Bernardo da Silva.

O pretendente: JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 14/11/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Sebastião da Silva e de Maria de Lourdes 
Nunes da Silva. A pretendente: MORELINA FERREIRA NUNES, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aderbal Nunes Filho e de Erondina 
Ferreira da Silva Nunes.

O pretendente: IVAN VIEIRA RAMOS, profissão: cabeleireiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Própria, SE, data-nascimento: 08/05/1956, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Vieira Ramos e de Marinita Vieira Ramos. 
A pretendente: RENATA DIAS AzEVEDO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Vicente de Azevedo e de Maria das 
Graças Dias Azevedo.

O pretendente: VALTER CASCIMIRO NUNES DOS SANTOS, profissão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosalino Cascimiro dos Santos e de 
Maria Lenilde Nunes dos Santos. A pretendente: SILVANA MARIA DA SILVA, profissão: 
pintora, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 04/03/1983, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Valdir Francisco da Silva e de Maria 
de Lourdes da Silva.

O pretendente: NIVALDO DA SILVA GONÇALVES, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mundo Novo, BA, data-nascimento: 04/08/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vivaldo Liberato de Souza e de Raulinda 
da Silva Gonçalves. A pretendente: MARGARETE PEREIRA DA CRUz, profissão: 
diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 12/12/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Thomé Pereira da Cruz e 
de Ivanete Pereira de Carvalho.

O pretendente: LUCAS VITAL, profissão: auxiliar de operação II, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Delso Vital e de Lourdes Conceição Vital. A pretendente: 
DARINELI DE CARVALhO SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1998, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elder Eraldo da Silva e de Rita de Cassia 
de Carvalho Silva.

O pretendente: EDNALDO SANTANA DA SILVA, profissão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Getulio Leandro da Silva e de Valmira Santana 
da Silva. A pretendente: ADRIANA ASSUNÇÃO DOS SANTOS, profissão: segurança, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Barueri, SP, data-nascimento: 09/11/1976, residente 
e domiciliada em Francisco Morato, SP, filha de Jorge Assunção dos Santos e de Oralina 
Luiza Assunção dos Santos.

O pretendente: FLáVIO DOS ANJOS ANTONIO, profissão: assistente de compras, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso José Antonio e de Conceição 
dos Anjos Antonio. A pretendente: LILIAN DE MELLO NUNES, profissão: professroa de 
educação infantil, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/09/1985, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Wanderley Pereira Nunes 
e de Elsabete Aparecida de Mello.
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