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Caixa lança um novo 
site do Fundo de 
Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS)

Por Eduardo Moises
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De acordo com uma previsão do Worldwide Big Data and Analytics 
Spending Guide da International Data Corporation (IDC), o mercado 
de soluções de big data e business analytics (BDA) vem crescendo de 
forma exponencial. Só neste ano, ele deve movimentar mais de US$ 
215 bilhões. Apesar deste mercado ainda ter muito o que ser explorado, 
especialistas como o Marco Salvo, com mais de 30 anos de experiência 
em ERP, já conseguem direcionar quais são os melhores métodos para 
obter os melhores resultados do uma grande ajuda do Data Science em 
uma tomada de decisão.  

Mercado de soluções de big data e business analytics

Muito se fala sobre como ter mais estratégia nas operações, mas o 
que poucos sabem, é que a área fiscal, ou de TAX, como também é 
chamada, pode ser essencial para o sucesso operacional e financeiro 
das empresas. Abordando esse tema, no último dia 8, durante o 15º 
Fórum de Gestão Fiscal e Sped, o maior evento sobre o tema da 
América Latina, ministrei uma palestra apontando relevantes tópicos 
sobre “Área de TAX: custo ou estratégico?”  

Como tornar a área de TAX estratégica para gerar 
lucros e reduzir custos?

Ter um aplicativo próprio de delivery permite a criação de campa-
nhas, cupons de desconto e o gerenciamento exclusivo de uma rede 
de clientes fiéis e engajados com a marca; enquanto se associar aos 
aplicativos de entrega é conquistar espaço junto aos grandes, sem 
muitos esforços publicitários. “Se a sua marca é nova, outro grande 
benefício é desfrutar dos relatórios, ferramentas de marketing e uma 
experiência mais personalizada do seu estabelecimento no ambiente 
online de delivery” - resume o especialista em marketing gastronômico 
e cofundador da MarketingChef, Paulo Mezallira.  

Delivery próprio, ter ou não ter?

FREEPIK

Ferrari prepara carro para temporada  
de 2022 da F1

A Ferrari anunciou que apresentará seu novo carro para a tempora-
da de 2022 da Fórmula 1 no dia 17 de fevereiro. A decisão da Ferrari 
acontece pouco tempo depois da Aston Martin também ter agendado 
a divulgação do seu carro, mas a equipe britânica apresentará o novo 
modelo sete dias antes. O time italiano ainda não comunicou o nome 
do monoposto que utilizará ao longo de 2022, mas ele seguirá as várias 
mudanças feitas no regulamento técnico da principal categoria do au-
tomobilismo mundial. Alguns dias após a apresentação oficial, os pilotos 
Charles Leclerc e Carlos Sainz viajarão para Barcelona, onde os testes 
de pré-temporada serão realizados entre os dias 23 e 25 de fevereiro. 
Os treinos serão importantes, pois o público poderá ver oficialmente 
pela primeira vez a nova geração de carros da categoria. Os monopostos 
possuem um visual mais agressivo e prometem iniciar uma "nova era" 
na Fórmula 1 (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3
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Santos será palco para novos negócios das 
marcas participantes da Planet Franchise

@A cidade, que é referência pela exportação de commodities via Porto 
de Santos, destaca-se também na qualidade de vida que oferece para 

seus habitantes, recebe dia 26 de janeiro de 2022, no formato 100% digital, 
uma edição da Planet Franchise. Iniciativa inédita na cidade, que traz a 
oportunidade de negócios nas áreas de alimentos, decoração, seguros, 
estética, joalheria, saúde, produtos naturais, consultoria de e-commerce, 
educação, limpeza a seco, bem-estar e vestuário infantil para empreende-
dores da região. Nesse momento, em que o empreendedorismo é a grande 
alavanca da nova economia, a Planet Franchise atende aos interesses de 
quem deseja investir em negócios consolidados e com marcas competi-
tivas, por meio da abertura de franquias: modelos baseados na premissa 
do ganha-ganha. A Planet Franchise, em Santos e região, será totalmente 
online e permitirá ao visitante, credenciado na plataforma planetfranchise.
com.br, agendar gratuitamente um horário para dialogar com gestores das 
marcas expositoras e obter informações sobre cada modelo de negócio. 
Importante registrar que, a plataforma limita o agendamento das reuniões 
com os gestores das marcas em exposição, de acordo com precedência 
do agendamento (www.planetfranchise.com.br).    Leia a coluna 
completa na página 2

AI/PLANET FRANCHISE

Mais um ano se inicia e as empresas 
seguem tendo de equilibrar 
produção, vendas e lucro, diante 
de um cenário de instabilidade que 
ainda não dá sinais de recuar. 

Mesmo assim, a sua meta de negócios 
para este ano provavelmente é a 

mesma: crescer, aumentando receitas, 
carteira de clientes e participação no 
mercado. 

A seguir, quero discutir quatro im-
portantes tendências em vendas que 
deverão ter impacto direto nos seus 
resultados.

 
1. - Os consumidores estão mais 

informados do que nunca - Em 2021, 
mais de 90% dos consumidores pes-
quisaram online antes de realizar uma 
compra. Eles se atualizam sobre pro-
dutos e seus respectivos fabricantes, e 
esperam dos representantes comerciais 
o mesmo nível de preparo, conhecendo 
bem as dores do seu negócio para ofere-
cer produtos ou pacotes que realmente 
atendam às suas necessidades.

Hoje, muitas marcas já comercializam 
produtos de alto valor e baixo custo. E 
faz com que os consumidores tenham de 
lidar com uma quantidade esmagadora de 
escolhas. É nesse momento que os aspec-
tos não técnicos entram em jogo, como 
a qualidade da interação com os clientes 
e, mais importante, a personalização do 
contato com eles. Segundo um estudo da 
Forrester Research, apenas 15% dos con-
sumidores valorizam apenas as conversas 
prévias com os representantes comerciais.

2. - As expectativas de atendimen-
to estão em alta - As expectativas 
em relação às boas experiências de 
atendimento seguem crescendo, po-

O que deve impactar as vendas  
neste ano?

ni
co

le
ta

io
ne

sc
u_

C
A

N
VA

tencializadas pelas restrições impostas 
pela pandemia que vivemos. Isso obriga 
as empresas a se tornarem ainda mais 
ágeis, acessíveis, personalizáveis e tec-
nologicamente atualizadas.

Um levantamento publicado pela 
Forbes no ano passado apontou que 
a personalização acelera o relaciona-
mento com os clientes para 98% dos 
profissionais de marketing, enquanto 
que gera mais compras para 91% dos 
consumidores. 

Já em relação às vendas conversa-
cionais - aquelas que oferecem troca 
de mensagens praticamente em tempo 
real - a experiência acontece 100% nos 
canais de comunicação rápidos e casu-
ais, como os chats e o WhatsApp. As 
interações por texto nesses meios casam 
com a simplicidade e o imediatismo que 
os consumidores cada vez mais buscam.

3. - A felicidade da equipe nunca 
foi tão importante - Nos últimos dois 
anos, empresas de todos os tamanhos 
fizeram mudanças drásticas para acomo-
dar as necessidades de seus clientes e 
parceiros, mas poucas investiram estra-

tegicamente em seus times de venda. 
Apesar de 59% desses representantes 
afirmarem ter se saído bem no período, 
61% dizem se sentir subvalorizados. 

E não é difícil entender isso. Esses 
profissionais foram essenciais para que 
muitas empresas sobrevivessem em 
2020 e 2021, mas quando o mercado 
voltou a abrir as portas, eles receberam 
novas metas estressantes e, ao mesmo 
tempo, pouco reconhecimento pelo 
trabalho que fizeram.

Não é uma questão das empresas eli-
minarem suas metas comerciais, mas de 
mudarem a perspectiva da valorização 
de suas pessoas. Reconhecer (e recom-
pensar) os pequenos sucessos é semear 
uma cultura de motivação interna, para 
iniciar um novo ciclo de trabalho duro.

4. - A tecnologia existe para ser 
usada - Em nosso relatório Tendências 
de Vendas 2021, 41% dos líderes de 
vendas afirmaram que seus clientes 
querem se comunicar mais digitalmente 
e 38% desejam comprar mais online. 
Com parte da população ainda traba-
lhando remotamente, é provável que 
esses percentuais subam nos próximos 
meses. O Gartner já previu que 80% das 
interações para vendas B2B, por exem-
plo, acontecerão digitalmente até 2025.

A mudança para as vendas online está 
acontecendo. Mas não precisa mudar a 
cultura da interação com o cliente só 
por não estar mais cara a cara com ele. 
Personalizar o e-mail e a comunicação 
por bate-papo e adotar softwares de Cus-
tomer Relationship Management (CRM) 
são o início dessa adaptação. Ao suavizar 
o seu novo fluxo de trabalho digital com 
o uso das tecnologias apropriadas, você 
suaviza também o seu pipeline de vendas.

(Fonte: Bruno Prodocimo é diretor de Vendas da 
Zendesk Brasil - www.zendesk.com.br). 

REALIDADE ALTERNATIvA

Negócios em Pauta Foto: EPA/ANSA

AFINAL, O 
METAvERSO 
é MODISMO 

Ou uMA 
REALIDADE?

    Leia na página 4

Materiais escolares
Com a volta das aulas, redobra a 

necessidade de pais e responsáveis 
ficarem atentos na hora de comprar 
materiais escolares para seus filhos. O 
Inmetro alerta que na escolha de itens 
da lista das escolas, a recomendação 
é dar preferência aos produtos que 
exibam o selo do Inmetro, a fim de 
evitar acidentes e riscos às crianças. O 
selo é a evidência de que os itens foram 
testados e estão em conformidade com 
a norma aplicável (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/afinal-o-metaverso-e-modismo-ou-uma-realidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/caixa-lanca-um-novo-site-do-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico-fgts/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mercado-de-solucoes-de-big-data-e-business-analytics/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-tornar-a-area-de-tax-estrategica-para-gerar-lucros-e-reduzir-custos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/delivery-proprio-ter-ou-nao-ter/
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Expectativa para 
o mercado da 

comunicação interna

O ano de 2021 foi 
repleto de desafios

Começou com um 
cenário onde acháva-
mos que o Coronaví-

rus iria diminuir, mas logo 
em março, os casos come-
çaram a crescer ainda mais 
que em 2020 - no início da 
pandemia. Esse fato fez com 
que empresas deixassem de 
lado a preocupação com a 
comunicação e marketing, 
principalmente quando 
falamos em eventos. 

Porém, comunicação e 
marketing são áreas que 
não podem ser deixadas de 
lado e as corporações pre-
cisaram pensar em formas 
de adaptação. 

E como isso ocorreu? Com 
as pessoas se acostumando 
cada vez mais com o home 
office, ou até mesmo um 
modelo híbrido de trabalho, 
ficou cada vez mais desafia-
dor se comunicar, e isso se 
tornou ainda mais intenso 
na comunicação interna das 
empresas. Afinal, como uma 
corporação sobrevive sem 
uma comunicação entre os 
colaboradores? 

Porém, tem um fato que 
não podemos negar: ti-
vemos “sorte” de ter que 
enfrentar uma pandemia em 
tempos em que a tecnologia 
e o mundo digital estão em 
constante aceleração. Para 
se ter uma ideia, de acor-
do com um levantamento 
realizado pela Aberje, as 
empresas têm investido 
em produção de conteúdo 
próprio para conquistar 
um engajamento maior nas 
redes sociais. 

E por que não aproveitar 
essa tendência para utilizar 
uma rede social corporativa 
com o intuito de unir as 
empresas e os colaborado-
res? Além de facilitar esse 
processo, é possível  inovar 
e melhorar o que já estava 
sendo feito no mundo da 
comunicação interna. An-
tes, o que era comunicado 
por meio de jornal ou mural, 
agora é realizado por meio 
de aplicativos que funcio-
nam como uma rede social 
corporativa, com foco no 
colaborador. 

Com esse novo perfil de 
usuários, novo modelo de 
vida, com as atualizações de 
ferramentas como TikTok 
e Instagram, as empresas 
tendem seguir uma tendên-
cia do digital para qualquer 
tipo de comunicação. Por 
meio de um aplicativo de 
comunicação interna, os 
colaboradores que estão em 
home office conseguem se 

comunicar com outras pes-
soas que estão no escritório. 

Também é possível criar 
games, conversas, intera-
ções, pensando na diversi-
dade e bem-estar com que 
se trabalha nas empresas, 
até porque é isso que todas 
as corporações devem se-
guir nos próximos anos - am-
biente leve e descontraído. 
Não podemos deixar de lado 
a preocupação com a saúde 
mental dos colaboradores. 
Durante os quase dois anos 
de pandemia, muitos fica-
ram abalados por perderem 
familiares e amigos ou até 
mesmo por ficarem muito 
tempo dentro de casa com 
as medidas impostas pelo 
governo. 

A tecnologia entra com 
um papel muito importan-
te para engajar e animar 
as pessoas da empresa, 
por meio de palestras, 
workshops, conversas com 
o gestor, canal com sugestão 
de melhoria, tudo por meio 
do aplicativo. É preciso ter 
em mente que todo esse 
diálogo entre os líderes e 
colaboradores devem ser 
realizados de forma huma-
nizada, isso faz com que a 
equipe alcance melhores 
resultados e as empresas, 
consequentemente, atinjam 
um maior crescimento. 

Os líderes devem saber 
falar e escutar com empatia, 
criando maior proximidade. 
Por meio dessa interação 
existente em um aplicativo 
de comunicação inter-
na, é possível que alguns 
colaboradores - aqueles 
mais engajados - possam 
se tornar embaixadores 
internos da marca. Isso faz 
com que os mesmos vistam 
a camisa da empresa e, con-
sequentemente, se tornem 
vendedores indiretos da 
marca. É um meio de usar 
a tecnologia para comunicar 
e também tornar o contato 
entre marca e cliente cada 
vez mais humano.

Portanto, é perceptível 
que a comunicação como 
um todo mudou nos últimos 
anos e tende a seguir uma 
aceleração por meio da tec-
nologia. É necessário digita-
lizar o diálogo com ajuda de 
aplicativos intuitivos e ágeis 
para todas as áreas, sempre 
analisando o comportamen-
to dos usuários. 

E por que não aproveitar 
o início de 2022 para plane-
jar a comunicação interna? 
Essa é uma tendência que 
somente se solidificará.

(*) - É CGO do Dialog.ci, startup 
responsável por desenvolver uma 
plataforma online de comunicação 

interna e RH (https://www.dialog.ci/). 

Gabriel Kessler (*)

Nos últimos anos houve um crescimento significativo dos 
ciberataques no país. Além de focar no usuário comum, os 
cibercriminosos se especializaram e ampliaram os golpes 
para as empresas. Diante de um ambiente empresarial 
cada vez mais complexo, os profissionais de tecnologia 
devem se ver diante de uma alta demanda do mercado - em 
especial, os profissionais que atuam em cibersegurança. 

Segundo a pesquisa “Protegendo o Futuro do Trabalho” 
da Kaspersky, cinco em cada dez brasileiros estão pen-
sando em mudar de emprego devido à pandemia. Entre 
os motivos, o primeiro que ganha destaque é o desejo por 
equilibrar a vida pessoal e profissional (50%), seguido 
pela busca por salários maiores (49%), desejo por uma 
função mais significativa (31%), assim como a redução 
da quantidade de tempo trabalhado (31%). 

Por sua vez, 14% dos entrevistados assumiram querer 
uma mudança pela vontade de trabalhar por prazer. Ao 
mesmo tempo, de acordo com relatório recente da (ISC)², 
organização sem fins lucrativos especializada em treina-
mento para profissionais do setor de segurança digital, 
existe um grande interesse das empresas em profissionais 
de tecnologia, mas ainda falta mão-de-obra qualificada. 
Há pelo menos 600 mil vagas não preenchidas em ciber-
segurança na América Latina e o número de ofertas tende 
a continuar em ascensão.

“Há dez anos, ser o responsável pela segurança digital 
de uma empresa significava cuidar da instalação dos anti-
vírus, fazer backups, atualizar os sistemas e ainda cuidar 
do bloqueio de acesso a sites e redes sociais. Atualmente, 
essa realidade é outra. A função dos profissionais de ciber-
segurança é saber equilibrar a necessidade de inovação 
da empresa com a continua proteção do negócio. 

Neste contexto, este profissional precisa lidar com uma 
novidade por dia, sejam elas tecnologias, ameaças ou téc-
nicas de defesa. Se atualizar e se especializar é um desafio 

Há 600 mil vagas não preenchidas em cibersegurança na América 
Latina e o número de ofertas tende a continuar em ascensão.

Setor financeiro 
é o que melhor remunera 

cargos digitais

Fabio Lima (*)
 

Isso as leva a se ques-
tionar se conhecem o 
modelo de negócio na 

indústria 4.0 ou mesmo 
se estão aptas para tirar 
o máximo proveito dessas 
mudanças. Os formatos de 
negócios mais bem-suce-
didos, em termos de valor 
para o cliente, crescimento 
de receita e avaliação de 
mercado, são baseados em 
plataformas digitais. 

Segundo dados do Fórum 
Econômico Mundial, 70% 
das 10 empresas mais va-
liosas do mundo e 70% das 
startups “unicórnio” operam 
esse modelo. Por conta desta 
tendência, líderes de todos 
os setores estão investindo 
cada vez mais no digital, 
tanto para acompanhar as 
necessidades do cliente, 
quanto para se manter rele-
vantes diante da concorrên-
cia. Para facilitar e orientar 
as empresas, os especialistas 
do Fórum Econômico Mun-
dial estabeleceram 10 etapas 
para que a transformação 
digital alcance os objetivos 
corporativos:
 1) O que significa 

“transformação 
digital” - Muitas li-
deranças ainda não 
compreendem o que 
significa se transfor-
mar digitalmente. Se 
acontecer o que previ-
sões demonstram, que 
as plataformas media-
rão 30% da atividade 
econômica global até 
2030, é imprescindível 
que todos entendam 
o seu funcionamento. 
Por isso, a necessida-
de de uma reeducação 
rápida dos líderes para 
lidar com os seus ne-
gócios no futuro.

 2) Integração das es-
tratégias corporati-
va e digital - Com os 
controladores tendo 
completa noção das 
novas oportunida-

Os formatos de negócios mais bem-sucedidos são baseados em 
plataformas digitais.

Transformação digital: os 
desafios de um novo modelo
Com a chegada da Quarta Revolução Industrial, organizações dos mais diferentes portes e setores estão 
encarando obstáculos de toda ordem para lidar com as novas demandas do consumidor

procurando incorpo-
rar softwares, análise 
de dados e inteligên-
cia artificial em seus 
negócios para conse-
guirem direcionar os 
colaboradores para 
atuações com foco 
estratégico.

 8) Construção de mé-
tricas - Muitas vezes, 
as empresas se con-
centram em medir o 
sucesso do seu modelo 
de negócios atual, mas 
não em criar novas 
formas de operar. Por 
isso, é fundamental 
que todas entendam 
que as formas de ava-
liação de resultados 
são diferentes dos 
modelos tradicionais.

 9) Otimização de sis-
temas obsoletos 
- Existem barreiras 
culturais, estruturas 
organizacionais ar-
raigadas e métricas 
inadequadas. Para 
especialistas, enquan-
to o negócio principal 
está sendo otimizado, 
o ideal é que as empre-
sas invistam em uma 
unidade de negócios 
separada para a cria-
ção de novos modelos, 
com novas métricas e 
talentos.

 10) Criação de am-
bientes digitais em 
áreas estratégicas 
- Essa etapa deve 
ser construída em 
paralelo com as de-
mais e consiste no 
aproveitamento de 
novas oportunidades 
de mercado por meio 
de joint-ventures. 
Uma estrutura de JV 
baseada em ações 
pode alavancar ativos, 
gerando oportunida-
des estrategicamente 
significativas.

 
(*) - É consultor e mentor de 

empresários e executivos, especialista 
em gestão empresarial. CEO da LCC – 

Light Consulting e Coaching.
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des e ameaças com 
o desenvolvimento 
tecnológico, é possível 
incluir a mentalidade 
de integração da tec-
nologia com a estra-
tégia de crescimento 
corporativo. Porém, 
essa ação exige um 
trabalho criterioso e 
comunicação com os 
acionistas.

 3) Investimentos com 
assertividade - As 
empresas precisam 
investir em modelos 
de negócios que ofe-
reçam melhor valor 
para todas as partes 
interessadas. Hoje, a 
maioria das organi-
zações trabalha com 
experimentos digitais 
e investimentos de 
longo alcance. A re-
alocação de capital é o 
melhor meio de tornar 
a estratégia realidade.

 4) Elaboração de um 
portfólio colabora-
tivo - Para chegar no 
auge, as corporações 
mais bem-sucedidas 
do mundo desenvol-
veram um sistema 
integrado de seu port-
fólio, com todos os 
aspectos dos seus 
negócios servindo de 
apoio, reforço e com-
plementação uns dos 
outros.

 5) Redefinição de pro-
pósito - Os modelos 
de negócios baseados 
em plataformas digi-
tais permitem que as 
empresas atendam ao 
consumidor, sem in-
vestir em ativos tradi-
cionais. Na realidade, 
essas organizações se 
concentram em faci-
litar a interação en-
tre várias partes. Por 
exemplo, o Airbnb não 
possui casas. A pro-
posta é mudar o alvo 
potencial para agregar 
valor ao cliente.

 6) Adaptação do negó-
cio - Muitas empresas 
têm medo de que os 
seus negócios sejam 
“engolidos” pelas pla-
taformas digitais. No 
entanto, essa fase é 
uma oportunidade 
para a criação de uma 
estrutura capaz de au-
mentar a receita e até 
inovar a organização.

 7) Incorporação de 
tecnologias - Um dos 
objetivos da transfor-
mação digital é agilizar 
e facilitar a tomada 
de decisões opera-
cionais por meio do 
uso de máquinas. Por 
isso, as companhias 
atualizadas sobre as 
necessidades atuais 
dos mercados estão 

A Pesquisa de Cargos 
Digitais da Mercer traz 
indicativos de como será 
a dinâmica do mercado de 
trabalho no pós-pandemia 
e mostra quais são as prin-
cipais características dos 
cargos digitais nas empresas 
brasileiras. De acordo com o 
levantamento, as três indús-
trias que melhor remuneram 
para essas posições são: 1) 
Bancos e serviços financei-
ros; 2) Life Sciences; 3) Bens 
de consumo.

O número de profissionais 
ligados à tecnologia vem 
aumentando significativa-
mente nas empresas. De 
2020 a 2021, passou de 50 
mil pessoas para 100 mil. 
Nesse universo, a Geração Y 
é a predominante. O cresci-
mento na escada corporativa 

também tem se mostrado 
acentuado, especialmente 
entre profissionais com 
menos de um ano de em-
presa – a porcentagem de 
crescimento dessa faixa foi 
de 266%.  

A pesquisa detectou que 
maneiras alternativas de re-
muneração são importantes 
para carreiras digitais, sendo 
necessária uma mudança de 
mentalidade por parte das 
empresas e dos RHs. Algu-
mas formas são: prêmio por 
projeto; recompensa ágil; pay 
for skills; partnership. No con-
texto geográfico, 62% estão 
utilizando a tabela nacional 
para definir os parâmetros de 
remuneração apontando para 
o que chamamos de “remune-
ração sem fronteiras”. - Fonte: 
(www.mercer.com.br).

Aumenta a demanda 
por profissionais de cibersegurança

regular para acompanhar as rápidas mudanças do setor”, 
explica Claudio Martinelli, diretor-executivo da Kaspersky 
para a América Latina. 

Para as empresas, vantagens de ter especialistas em 
cibersegurança está muito ligada a uma proatividade em 
relação aos ciberataques. “Vimos o valor do profissional 
especializado nesta pandemia. Empresas que estavam 
trabalhando em pesquisas ligadas ao Coronavírus (cepas 
previamente conhecidas), puderam adaptar o trabalho para 
agilizar a criação de uma vacina segura e eficaz contra os 
vírus que nos colocaram nesta situação. 

Um paralelo à segurança corporativa sé dá em um con-
texto um pouco mais simples, pois mesmo os ataques 
de ransomware que estão assustando algumas empresas 
usam técnicas conhecidas e que já existem maneiras 
de preveni-las. Porém, quem tem os recursos humanos 
especializados à disposição tem a vantagem”, destaca 
Martinelli. - Fonte e mais informações, acesse: (https://
www.kaspersky.com.br/).
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Valdez Monterazo (*)

A resolução de conflitos 
em geral é um grande 
desafio para a maioria das 
pessoas. Isso ocorre pois, 
por não conhecerem es-
tratégias de resolução de 
conflitos, caem em dois 
extremos perigosos:
 1) tornam-se hostis e 

acreditam que le-
var a melhor e tirar 
vantagem é o melhor 
caminho;

 2) não se posicionam e 
fogem de conflitos 
que deveriam ser 
enfrentados.

  Ambos os casos ten-
dem a ser danosos, 
pois são utilizados da 
forma errada e, no 
momento errado e em 
geral, não resolvem o 
conflito em si. Dito isto, 
fica a grande pergunta: 
como se posicionar 
frente aos conflitos? 
Indico aqui cinco pos-
síveis estratégias que 
podemos usar depen-
dendo da situação:

	 •	 Evitar	-	Significa	fugir	
do conflito ou con-
fronto. Podemos evitá
-los quando a situação 
não é relevante para 
nós e não há bene-
fícios em confron-
tar. Já participou de 
polêmicas políticas, 
religiosas	 etc.?	 Elas	

As partes podem se unir e gerar uma solução onde todos saem 
ganhando (ganha-ganha).

Em relação ao bolso, 51% dos 
brasileiros estão bastante preo-
cupados com as suas finanças e 

40% afirmaram ter alguma preocupa-
ção, sendo que apenas 9% disseram que 
não estão preocupados com os gastos. 

Outro dado relevante é que a grande 
maioria da população – 71% - está ex-
tremamente preocupada com os rumos 
da economia brasileira.  Os números 
fazem	parte	do	EY	Future	Consumer	
Index	 2021	 (FCI),	 estudo	 produzido	
pela	EY-Parthenon.	O	levantamento	foi	
realizado no fim de 2021, com base em 
entrevistas feitas em 21 países. No Bra-
sil, foram ouvidos 1.022 consumidores, 
entre homens e mulheres de todas as 
classes sociais e em diversas regiões. 

“Os dados mostram que o impacto 
emocional da pandemia na população 
brasileira	foi	muito	grande.	Com	uma	alta	
preocupação com suas finanças pessoais, 
já era de se esperar que o consumidor 
brasileiro iria repensar e focar os seus 
gastos com produtos e serviços que 
realmente	importam”,	explica	Frederico	
Mascarenhas,	consultor	da	EY-Parthe-
non. Ainda como efeito da pandemia, 
mais de 60% dos brasileiros entrevistados 
estão priorizando empresas que tenham 
o produto disponível e com possibilidade 
de entrega em casa (delivery). 

Após pesquisa realizada 
com usuários do portal 
até então existente, a 

Caixa	identificou	as	principais	
necessidades e reclamações 
dos beneficiários e assim 
elaborou o novo portal, que 
pode ser acessado pelo en-
dereço	eletrônico	do	FGTS,	
o qual recebe mais de oito 
milhões de acessos por ano, 
uma média de 660 mil acessos 
por mês, oriundos de mais de 
150 países

O portal oferece para o 
trabalhador informações 
sobre saque e saque-aniver-
sário, sobre o aplicativo do 
FGTS	e	sobre	a	utilização	do	
fundo para moradia, além de 
consulta ao extrato e saldo. 
Há também explicações e 
orientações aos trabalhado-
res sobre temas como recolhi-
mento	do	Fundo	de	Garantia	
a partir da Medida Provisória 
1.046/2021, que possibilitou 
o parcelamento dos recolhi-
mentos suspensos entre maio 
e agosto, além de oferecer os 
balancetes	do	FGTS	até	junho	
de 2021. Além disso, permite 
acompanhar as reuniões do 
Conselho	Curador.

Visando incrementar a 
transparência da gestão do 
FGTS,	 foi	 criada	uma	pági-
na dedicada a Relatórios, 
Demonstrações	Financeiras,	
Balanços e Balancetes do 
Fundo,	 que	 presta	 contas	
sobre o dinheiro depositado.

O banco ressaltou ainda 
que o novo site tem uma na-
vegação mais intuitiva, com 
conteúdo completamente 
revisado e adaptável a todos 
os formatos de tela e aos mais 
variados dispositivos eletrô-
nicos (computador, tablet e 
smartphone).

Vale esclarecer que o tra-
balhador pode consultar seu 
saldo	da	conta	do	FGTS	por	

meio	do	aplicativo	FGTS,	com	
cadastro e senha. Para isso, é 
preciso baixar o app na Apple 
Store	 (para	 aparelhos	 com	
sistema	 iOS)	 ou	 no	 Google	
Play (para os que têm An-
droid).	Caso	prefira	verificar	
o saldo e outras informações 
de	seu	FGTS	através	do	site,	
deverá o trabalhador  fazer 
o login e criar uma senha de 
acesso, através dos seguintes 
passos:

PRIMEIRO	ACESSO:
 1. Acessar o endereço 

eletrônico.
 2. Informar o número do 

seu	NIS	ou	CPF	e	clicar	
em	“Cadastrar	senha”.

 3. Ler o regulamento e 
clicar em “Aceito”.

 4. Preencher todos os 
campos com os seus 
dados pessoais.

	 5.	 Criar	 uma	 senha	 com	
até oito dígitos, com 
letras e números, e 
confirmar.

A	 Caixa	 também	 ofere-
ce um serviço de envio de 
mensagens	 via	 SMS	 para	 o	
trabalhador acompanhar com 
a regularidade dos depósitos 
e	o	saldo	do	FGTS.	O	cadas-
tramento é gratuito. O traba-
lhador recebe informações 
mensais sobre os depósitos 
feitos pelo empregador e o 
saldo	atualizado	do	seu	Fundo	
de	Garantia,	bem	como	é	avi-
sado quando há valores libe-
rados para saque. Para fazer 
a adesão, o interessado deve 
fazer o cadastro pelo link: 
https://www.mixvale.com.
br/2022/01/16/site-novo-com
-informacoes-sobre-o-fgts/

Eduardo Moisés

Caixa lança um novo 
site do Fundo de 

Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS)

Economia do país preocupa 
71% dos brasileiros

Pesquisa feita com consumidores brasileiros mostra que 69% dos entrevistados afirmam que os valores e 
a maneira como encaram a vida mudaram desde o começo da pandemia e mais da metade demonstrou 
extrema preocupação com a própria saúde e a de seus familiares

O consumidor está priorizando qualidade, 
optando por produtos e serviços que 

proporcionem saúde e bem-estar.
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pelo cliente estejam disponíveis a 
qualquer momento e habilitados para 
serem entregues em qualquer lugar”, 
diz Mascarenhas.  

A pesquisa também quis saber o 
comportamento do consumidor no 
futuro e sua preocupação com a sus-
tentabilidade.	 Entre	 os	 brasileiros	
ouvidos, 54% querem comprar apenas 
de marcas alinhadas aos seus valores 
e 53% planejam reduzir ou mesmo 
cancelar compras de empresas que não 
tenham um plano para neutralizar suas 
emissões de carbono até 2030. Outros 
65% não pretendem comprar produtos 
dos quais não precisam no momento, 
mesmo que isso implique em perder as 
últimas tendências da moda. 

“Diante de tantas mudanças provo-
cadas pela pandemia, é importante que 
as companhias reavaliem bem a for-
mação dos ecossistemas em que estão 
inseridos. A empresa e seus parceiros 
comerciais estão conseguindo atender 
as	expectativas?	São	discussões	impor-
tantes porque ajudam as organizações 
a fazer ajustes de percurso e alinhar as 
suas práticas e valores para satisfazer 
os novos hábitos de consumo após a 
Covid-19”,	afirma	Mascarenhas.	Fonte:	
Agência	EY.

O consumidor também está priori-
zando qualidade, optando por produtos 
e serviços que proporcionem saúde e 
bem-estar. Independente da classe so-
cial, o preço é um fator que pesa muito 
no momento de decisão da compra, de 
acordo	com	o	FCI.	“As	empresas	pre-
cisam atuar ativamente dentro do seu 
ecossistema de parcerias ou até mesmo 
expandir sua fronteira de atuação para 

Resolução de conflitos é um desafio 
para a maioria das pessoas

ambas as partes se 
unem para gerar uma 
solução onde todos 
saem ganhando (ga-
nha-ganha).

E	 você?	 Qual	 estilo	 de	
resolução de conflitos 
mais usa em suas relações 
interpessoais? Aqui vale a 
pena falar que os diferen-
tes estilos podem se fazer 
necessários, ou preferen-
ciais, em determinadas 
situações. Há momentos 
em que o melhor é evitar, 
há situações em que se faz 
necessário	 forçar.	 Enfim,	
assim está escrito no livro 
mais lido do mundo: existe 
um tempo certo para cada 
coisa na vida. 

Ao ler até aqui, você am-
pliou sua visão e seu reper-
tório de comportamentos 
em relação à resolução de 
conflitos.	 Convido	 você	
agora a escolher ativamente 
qual estratégia comporta-
mental irá utilizar em sua 
próxima situação de neces-
sidade. Ao fazer isso, você 
se tornará não somente um 
líder melhor, como também 
um ser humano mais pre-
parado e valorizado pelas 
pessoas ao seu redor.

(*) - É associado sênior na 
Sociedade Brasileira de Coaching, 

especializado em negócios, 
liderança e psicologia positiva, 

com resultados em segmentos de 
pequenas e médias empresas 

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

M
ot

or
tio

n_
C

A
N

VA

se encaixam quase que 
perfeitamente nessa 
categoria, concorda?

	 •	 Acomodar	-	A	estraté-
gia está relacionada a 
ceder algo para manter 
a harmonia da rela-
ção. Podemos utilizá-la 
quando a situação, 
novamente, não é re-
levante, mas podemos 
gerar créditos futuros 
quando satisfazemos 
as necessidades da 
outra parte.

	 •	 Forçar	 -	 Por	 sua	 vez,	
está relacionado a satis-
fazer uma necessidade 
pontual de maneira 
enérgica. Usa-se essa 
estratégia quando a 
questão do conflito é 
relevante, urgente e não 
negociável.	 Em	 geral,	
associada a uma crise 
que precisa ser resolvi-
da de forma urgente e 

com decisões rápidas. 
Imagina se, em uma 
situação de emergência, 
os bombeiros tentassem 
chegar em um consenso 
junto às vítimas sobre 
o	 que	 fazer.	 Seria,	 no	
mínimo, estranho ou 
contra producente, não 
concorda?

	 •	 Conceder	 -	É	quando	
ambas as partes do 
conflito cedem algo 
de valor. Usa-se quan-
do uma situação é de 
grande relevância para 
ambas as partes, mas 
elas possuem objetivos 
e propósitos distintos. 
É	uma	estratégia	usada	
quando em uma nego-
ciação ambos cedem 
algo de valor para se 
chegar a um consenso.

	 •	 Colaborar	-	Em	minha	
opinião, é a melhor 
estratégia.	 É	 quando	

Valdir Coscodai (*)
 
O fundo de investimento é uma comu-

nhão de recursos constituída sob forma 
de condomínio. 

De 2002 a agosto de 2021, seu número 
no país cresceu 449% e o saldo aplicado, 
1.800%.	Em	julho	último,	havia	um	total	de	
24.923.	Em	agosto,	o	saldo	foi	superior	a	
seis trilhões de reais (excetuando os fundos 
em cotas, para evitar dupla contagem). 

Em	 dezembro	 de	 2020,	 visando	 mo-
dernizar	a	regulação,	a	CVM	submeteu	a	
audiência pública minuta de resolução que 
propõe revogar as instruções normativas 
referente	aos	Fundos	de	Investimento	(FI)	
e	 Fundos	 de	 Investimento	 em	 Direitos	
Creditórios	(FIDC),	com	a	publicação	de	
nova resolução. 

Nela, foi incluída a possibilidade de que 
determinados	FIDCs	sejam	direcionados	
ao público em geral (hoje, são restritos a 
investidores	qualificados)	e	de	criar	o	FIDC	
Socioambiental,	além	da	possibilidade	de	

aplicação em fundos que possam destinar 
a totalidade de seu patrimônio líquido em 
ativos	financeiros	no	Exterior.	

A proposta também busca definir se a 
responsabilidade dos cotistas é limitada 
ou ilimitada e responsabilidade civil de 
gestores e administradores, bem como a 
possibilidade dos fundos de investimento 
conterem classes de cotas e direitos dis-
tintos.	Cada	patrimônio	contábil	segregado	
deverá ter demonstrações financeiras pró-
prias e se sujeitar à auditoria independente.

A auditoria independente é obrigatória 
para todos os fundos de investimento com 
mais de 90 dias de atividade. A opinião do 
auditor, no seu relatório, e a certificação 
da competência e histórico dos adminis-
tradores são essenciais para se escolher 
as melhores alternativas. Afinal, essa mo-
dalidade de investimento não conta com a 
cobertura	do	Fundo	Garantidor	de	Crédito.	

É	 possível	 contar	 com	 o	 Mecanismo	
de Ressarcimento de Prejuízos da bolsa 
(MRP), mas somente em situações espe-

cíficas de erro ou omissão de corretores 
ou agentes autônomos de investimento. 
A	CVM	destaca	que	o	investidor	também	
pode recorrer à Justiça.

A	CVM,	o	Ibracon	-	Instituto	de	Auditoria	
Independente	do	Brasil,	o	CFC	-	Conselho	
Federal	 de	 Contabilidade	 e	 a	 ANBIMA,	
entidade que autorregula os fundos de 
investimento, têm dialogado sobre quais 
seriam as melhores práticas. 

Como	 resultado	 disso,	 o	 CFC	 está	 di-
vulgando	 a	 aprovação	 de	 Comunicado	
Técnico	com	orientações	sobre	os	proce-
dimentos em auditoria independente das 
demonstrações	contábeis	dos	Fundos	de	
Investimento. 

O Ibracon mantém constante entendi-
mento com os reguladores e associações do 
setor, buscando contribuir para aprimorar 
a segurança e a integridade do mercado 
mobiliário.

(*) - É presidente do Ibracon - Instituto de Auditoria 
Independente do Brasil.

Melhores regras e práticas de auditoria para os fundos de investimento

Mayara Arend (*)

Inteligência fiscal eficiente é 
a que utiliza as mesmas bases 
de	dados	do	Fisco.

A coleta, organização e trata-
mento de dados com o objetivo 
de proporcionar insights para 
as áreas de negócio, ainda são 
vistas por muitas empresas 
como uma necessidade espe-
cífica do marketing e para o 
relacionamento com clientes 
e consumidores, mas o uso de 
dados estruturados apoiados 
em um sistema de Inteligência 
Fiscal	 e	 Tributária	 tornou-se	
uma ferramenta fundamental 
também para a gestão corpo-
rativa.

Independentemente da na-
tureza da empresa, um dos 
maiores desafios do gestor é 
assegurar que as informações 
de que dispõe para análise e to-
mada de decisão eficientes pro-
venham de fontes confiáveis, o 
que nem sempre acontece. 

Isso porque os dados são 
gerados por diferentes áreas, 
muitas vezes por sistemas 
não integrados, e com grande 
dependência da ação direta de 
pessoas para que sejam cor-
retamente registrados, o que 
contribui para inconsistências 
diversas e, consequentemente, 
pode ocasionar interpretações 
incorretas. 

O ponto de partida para uma 
inteligência fiscal eficiente é 
poder contar com uma ferra-
menta de inteligência tributária 
aplicada que utilize as mesmas 
bases	de	dados	do	Fisco.	Isso	
irá assegurar que o gestor 
possa identificar eventuais não 
conformidades e agir proativa-
mente, fazendo a retificação 
necessária.	 Se	 levarmos	 em	
conta	que	o	Sistema	Tributário	
Brasileiro Brasil possui mais de 
50 tributos e quase 6 milhões 
de normas, não surpreende que 
mais de 8 em cada 10 empre-
sas apresentem algum tipo de 
irregularidade	tributária.	Fazer	
isso sem a ajuda de processos 
automatizados dotados de inte-

ligência fiscal permanentemen-
te atualizada é uma atividade 
praticamente	 impossível.	 Em	
paralelo, o benefício de contar 
com informações provenientes 
de bases oficiais para a tomada 
de decisões vai muito além. 

Uma plataforma eficiente de 
auditoria, compliance e inte-
ligência fiscal automatizada, 
como o Revizia, possibilita des-
de benefícios fiscais-tributários 
diretamente, como identificar 
oportunidades de recuperação 
de créditos fiscais aos quais a 
empresa tem direito e evitar po-
tenciais multas, até à tomada de 
decisões e definição de rumos 
para a empresa, se utilizando 
das informações oficiais, das 
bases	dos	Fiscos,	confiáveis	e	
completas, que não dependem 
de interferência humana.

É	nesse	contexto	que	siste-
mas automatizados acrescen-
tam uma vantagem expressiva 
caso as informações sejam 
extraídas de uma base confiá-
vel - e aqui me refiro, mais uma 
vez,	 às	dos	próprios	Fiscos	 -,	
ao proporcionar segurança e 
transparência às análises, pela 
simplificação do trabalho da 
equipe, seja ela fiscal, financeira 
ou contábil e, principalmente, 
por suprir os gestores com 
informações gerenciais de 
qualidade para uma tomada 
de decisão mais ágil, baseada 
em dados. 

Tais	 informações	 também	
podem ser extraídas automa-
ticamente da plataforma de 
inteligência fiscal para agregar 
inteligência a outras áreas da 
empresa, suportando as ativi-
dades cotidianas e promovendo 
a manutenção do compliance 
corporativo.

O sucesso de uma gestão 
orientada por dados está direta-
mente relacionada à qualidade 
e confiabilidade das informa-
ções que utiliza, evidenciando 
a importância de se contar com 
fontes primárias oficiais.

(*) - É diretora de Novos Negócios da 
Revizia (https://revizia.com.br/).

O impacto da Inteligência 
Fiscal nas empresas
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Contudo, pouco se fala sobre o que é efetivamente e quais 
suas implicações práticas em nossas vidas. Em essência 
diz respeito a tecnologias que tentam replicar a realidade 

ou criar uma realidade alternativa através do uso de dispositivos 
e ambientes digitais, estes podendo ter diversas formas, desde 
jogos a salas de reuniões interativas. 

Dito isso, o termo não se refere a uma única tecnologia ou uma 
única empresa, e sim a ambientes virtuais que dispõem de um 
grau de imersão tão alto que conseguem replicar em parte, ou 
em sua totalidade (e além), as interações possíveis no mundo 
real. Pode-se dizer que com a junção dos jogos eletrônicos e a 
internet temos o surgimento de milhares de metaversos, onde 
há a possibilidade de pessoas interagirem em uma realidade 
alternativa. 

Em 2003 foi lançado o jogo Second Life, primeiro nessa linha, 
jogo esse que a proposta era ser uma realidade alternativa onde 
era possível ter muitos dos recursos e interações do mundo real 
em um ambiente virtual, inclusive ter um emprego e comprar 
imóveis virtuais. porém, sem as limitações do mundo real. Foi o 
primeiro grande case, tendo inclusive moeda própria.

Nesse cenário, muitas empresas investiram fortunas para 
manter espaços onde pudessem vender versões virtuais de seus 
produtos (Nike, Adidas, Amazon, Rebook, IBM) e durante alguns 
meses o Second life obteve sucesso com a sua proposta. Porém, 
após a adesão massiva inicial houve desinteresse por grande 
parte de seus usuários devido a uma série de problemas, entre 
eles erotização, preço dos itens e custo das customizações, visto 
que tudo era monetizado.

 
Quais são as implicações das implicações nos negócios e na 

vida das pessoas? 
Antes de pensarmos nas implicações e as suas próprias implica-

ções que essa tecnologia trará no futuro, é importante entender 
que o metaverso é uma tecnologia disruptiva, ou seja, ela pode 
vir a alterar e impactar toda a nossa sociedade, assim como a 
internet o fez anos atrás. 

Segundo Peter Diamandis e seu framework The 6D’s of Dis-
ruption, em que se pode identificar em que ponto da disrupção o 
metaverso está, podemos analisar que, claramente, essa tecnologia 
está na fase de Deceptive, ou seja, estamos em uma fase em que 
as pessoas vão se frustrar, se decepcionar, pois é uma tecnologia 

exemplo, o esporte pode ser democratizado e inclusivo, gerando 
novas relações e possibilidades. 

Um outro exemplo bem interessante e impactante em nossa 
sociedade é o da saúde, pois como um mix de tecnologias com a 
IA, 5G, IOT e Edge computing, e o MXR, que é a realidade médica 
estendida com as tecnologias de realidade virtual, aumentada e 
estendida, irão proporcionar avanços no autocuidado, na relação 
médico e paciente com o apoio da telemedicina aplicada. Tudo 
isso ajudará no ganho de agilidade e assertividade que salvará 
vidas e mudará a forma de cuidar da saúde no mundo inteiro.

 
O que alguns gigantes já estão fazendo? - Alguns gi-

gantes como Facebook/Meta, Microsoft, Nike, Disney e outros, 
já começaram essa jornada investindo bilhões de dólares em 
software e hardware para essa tecnologia. Eles acreditam que 
as relações sociais, as reuniões de trabalho, os e-commerces, os 
marketplaces e a indústria de entretenimento, tudo será dife-
rente em um mix contínuo de uma nova realidade, com o digital, 
físico e o biológico se tornando um organismo único, integrado, 
imersivo e totalmente real. 

Portanto, isso pode resultar em uma evolução humana e digital, 
sendo necessário um novo mindset estratégico para as organi-
zações, pois tudo que conhecemos pode mudar, assim como a 
internet transformou o mundo, conforme citado anteriormente.

No entanto, é importante observar que esses grandes players 
além de serem os mais inovadores do planeta, estão experimen-
tando e evoluindo o metaverso, isso nos mostra que ainda existe 
um longo caminho a percorrer até de fato isso se tornar real. 

Mas uma coisa é certa, o futuro é construído e preparado agora 
e isso é que as empresas inovadoras/futuristas fazem e por esse 
motivo são bilionárias, são as protagonistas dos negócios globais 
e ditam as novas regras dessa economia exponencial. A regra de 
ouro para a qual devemos ter muita atenção, e é comum a todos 
os negócios, é que independentemente da tecnologia, dos gran-
des players, da era exponencial e da disrupção, todos têm como 
oxigênio a inovação.

 
O que vem além? - Ainda há grandes incertezas com rela-

ção ao seu futuro, porém algo é certo, grandes empresas estão 
investindo para viabilizá-lo com a junção de uma série de outras 
tecnologias, com destaque para Blockchain, NFTs, Realidade 
Aumentada, Realidade Virtual e Wearables. Atualmente, o acesso 
à internet é um desafio menor do que era há anos, entretanto, 
novos desafios apareceram. 

Recentemente, Quartz Raja Koduri, Vice-presidente da Intel, 
citou em um artigo que um metaverso com alto nível de imersão, 
necessitará de cerca de mil vezes mais capacidade computacional 
que a atual. Nesse sentido, é importante citarmos e entendermos 
duas leis essenciais para o metaverso: a primeira é que, segundo 
a lei de Amara, nós tendemos a superestimar a tecnologia em um 
curto prazo e subestimar a longo prazo, ou seja, muitas pessoas 
e negócios irão se decepcionar nesses próximos meses e anos 
com ele, e por consequência, irão ignorar o mesmo. 

Contudo, a partir disso, entre 2 e 3 anos teremos um efeito 
exponencial, resultando na possibilidade futura dele se tornar 
uma realidade exponencial. Isso acontece pois de acordo com a 
outra lei, a Lei de Writgh de 1936, que nos ensina que o progresso 
vem a partir da experiência, isso quer dizer que conforme apren-
demos e mais pessoas utilizam uma nova tecnologia ou qualquer 
coisa, mais se aprende com isso e assim aperfeiçoando, os custos 
de produção diminuem e então fica acessível para mais gente, 
tornando-se um fluxo contínuo.

 
Sendo assim, o grande recado aqui é que as organizações devem 

ficar alertas, fazer follow-up contínuo e experimente, dedicar 
um pouco de tempo, se envolver com o metaverso, sem grandes 
expectativas a não ser aprendizado nesse momento inicial, e logo 
mais, quando houver a disruptura, esse tipo de organização vai 
conseguir ditar as regras do jogo. Dessa forma, o segredo é que 
as organizações devem ser ambidestras, executar e ao mesmo 
tempo inovar e explorando para não perderem a sua relevância.

(*) - É Gerente de Transformação Digital;  (**) - É Head de Arquitetura. Ambos na 
AP Interactiv (https://apinteractive.com.br/).

N
ip

ho
n 

su
bs

ri_
C

A
N

VA
FR

EE
PI

K

Nos últimos anos o termo metaverso tem sido mencionado com frequência e seu desenvolvimento abraçado  
por grandes empresas. 

que está evoluindo para se tornar exponencial e atingir seu ápice 
(Critical point). 

Ressaltamos que muitas expectativas estão sendo geradas, com 
grandes players inovadores entrando no jogo aumentando ainda 
mais o “hype” em torno da tecnologia, mesmo ainda estando em 
fase de experimentação, sendo aprimorada e buscando evoluir 
conforme os mais “Ds” da disrupção.

 
Por outro lado, o que podemos prever mediante observações 

e análises é que a nossa sociedade vai mudar de forma drástica 
como um todo em vários setores diferentes, tanto no aspecto 
social, evoluindo a relação humana e digital que serão integradas 
e escaladas em um novo contexto, assim como no meio corpora-
tivo, o qual vai impactar, mudar a forma de trabalhar e de gerar 
negócios. Ou seja, um novo jogo no mundo dos negócios.

 
Para o metaverso não existirá limites de atuação e a criatividade, 

será exponencial. Setores de serviços e entretenimentos como 
viagens, festas, shows, moda, marketing digital e outros, serão 
reinventados e escalados para além de fronteiras, com a entrega 
de uma experiência totalmente inovadora e jamais vista. Por 

realidade alternativa

afinal, O 
MetaversO 
é MOdisMO 

Ou uMa 
realidade?



www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira 19 de janeiro de 2022Economia 5

Este será o ano das 
reformas econômicas?

São três importantes 
reformas que 
já deveriam ter 
acontecido: reforma 
administrativa, 
reforma política e 
reforma tributária

Analisando uma entre-
vista feita na última 
semana para uma 

rádio, o presidente Jair 
Bolsonaro considerou que 
é “improvável” que as re-
formas econômicas sejam 
aprovadas em 2022 pelo 
Congresso Nacional. Todas 
as reformas são benéficas, 
necessárias e urgentes para 
o Brasil e sua população, 
mas não tão benéficas e ne-
cessárias para os parlamen-
tares, por isso o senso de 
urgência fica prejudicado.

O presidente comentou na 
entrevista que tem experi-
ência com sete mandatos 
como deputado federal e, 
nos anos de eleição, não 
tem “negociação” entre os 
parlamentares, que estão 
apenas avaliando o custo 
político nos votos com a 
aprovação das reformas. A 
reforma administrativa deve 
melhorar a administração 
pública do país, tornando-a 
eficiente e sustentável. 

Para isso, são necessá-
rias várias alterações nos 
salários, nos cargos e nos 
benefícios dos funcionários 
públicos. Essas alterações 
são totalmente impopulares 
entre os empregados públi-
cos e os “dependentes” da 
máquina pública. A reforma 
política é necessária para 
corrigir falhas, desigualda-
des ou distorções no sistema 

eleitoral. Discussão que está 
em pauta do Congresso 
desde os anos 80. 

Imagine a alegria da popu-
lação brasileira se, em 2022, 
a reforma política reduzisse 
os infinitos benefícios dos 
políticos e cortasse a verba 
eleitoral dos partidos políti-
cos, mas não é isso que vai 
acontecer, já que no ano 
temos eleição de senadores, 
deputado, governadores e 
presidente. Na visão dos 
parlamentares, é melhor 
“um político com bolso 
cheio e a população com 
prato vazio”.

Por fim, a reforma tri-
butária em 2022 seria a 
“tríplice coroa”, com a re-
dução dos gastos públicos 
nas reformas administrativa 
e política. A arrecadação 
tributária poderia ser mui-
to menor. Menos tributos 
resultam em mais dinheiro 
circulando, uma economia 
mais aquecida, empresas 
mais competitivas, mais 
geração de empregos, me-
nor desigualdade e outros 
inúmeros benefícios para a 
população brasileira. 

Esses benefícios com a 
“tríplice coroa” das refor-
mas parecem até o discurso 
eleitoreiro dos candidatos, 
mas são “só” para a popu-
lação, não para a “casta 
política”, então, em 2022, 
acredito que não vão acon-
tecer reformas. O sonho 
perfeito seriam as três re-
formas em 2022, para em 
2023 acontecer a reforma 
judicial.

(*) - É professor de Contabilidade 
Financeira e Tributária da 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Murillo Torelli Pinto (*)

desempenho do SUV se destaca tanto nas pistas dentro e fora da 
estrada quanto nas vendas. O Compass acaba de alcançar mais uma 
marca: ultrapassou 300 mil unidades vendidas no Brasil. Pelo quinto 
ano seguido, o Compass, único com motor Turbo Diesel em seu seg-
mento, conquistou o título de SUV médio mais vendido do Brasil. Com 
70.918 unidades comercializadas, ainda bateu o seu próprio recorde 
de vendas em um único ano e garantiu 48,5% da fatia do mercado no 
segmento. Em 2017 ele foi líder em SUVs no Brasil com 49.194 carros 
vendidos. No ano seguinte, novamente o modelo garantiu a liderança 
na categoria com 60.285 unidades comercializadas. Em 2019 foram 
60.368 veículos e em 2020, 52.973. 

E - CNN no Metaverso
A CNN Brasil prepara o lançamento de um projeto no metaverso, que 
permite que usuários vivam e realizem atividades em um ambiente total-
mente virtual. A ideia surgiu quando Rita Wu, especialista em tecnologia 
e apresentadora do canal,  anunciou que irá se casar no metaverso. 
Será o primeiro casamento da América Latina na realidade virtual e 
ocorrerá no Decentraland, um dos mais reconhecidos metaversos da 
atualidade no planeta. A cerimônia marcará a união com André Mertens, 
que também trabalha com tecnologias digitais. O evento, com número 
quase ilimitado de convidados, será realizado na segunda quinzena de 
fevereiro. A produção será mais um lançamento da CNN Soft, o braço 
de conteúdo da CNN para informação e entretenimento

F - Perspectivas Políticas 
A corrida eleitoral e o cenário econômico são os temas centrais do we-
binar especial Perspectivas Políticas para 2022, especial online com as 
presenças de analistas políticos renomados, como Alexandre Bandeira, 
Ricardo Caldas, Ismael Almeida, Marcio Coimbra e Paulo Kramer. Os 
especialistas conversarão sobre as perspectivas para o país em um ano 
decisivo e os embates que dominarão os bastidores da política até a posse 
dos novos representantes, em janeiro de 2023. A retomada do crescimento 
e o reaquecimento de mercados importantes para a República também 
serão foco da conversa. O programa estará disponível no canal youtube 
oficial da Fundação da Liberdade Econômica (FLE) em: (https://www.
youtube.com/watch?v=vXd1n7KgpG8), amanhã (20), a partir das 14h. 

G - Cadeia Logística
A Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América 
do Sul e uma das maiores empresas na produção e comercialização 

A - Festa da Vindima
Começa neste sábado (22), e vai até 13 de fevereiro, (aos sábados, 
domingos e feriados) na Vinícola Góes, em São Roque, a Festa da 
Vindima, que celebra a colheita das uvas e envolve os turistas que 
revivem as antigas tradições de colher os frutos no parreiral e de pisar 
as uvas, ao som de músicas típicas portuguesas e italianas. Em um 
cenário bucólico dos parreirais que celebram a nova safra, e em área 
especialmente preparada para a refeição e degustação, os visitantes se 
empolgam e muitos resgatam suas próprias biografias. O evento conta 
com ilhas interativas, wine bar, trilha ecológica e espaço kids, entre 
outras atividades. Saiba mais: (https://www.wine-locals.com/passeios/
vindima-2022-na-vinicola-goes).

B - Pré-incubação de Startups 
As inscrições para o Samsung Ocean Launch, programa de pré-incubação 
de startups da Samsung, se encerram amanhã (20). Para participar, é im-
portante que os interessados já tenham validado o Mínimo Produto Viável 
(MVP) de suas empresas, além de terem definido o modelo de negócio, 
equipe e público-alvo. No decorrer do programa, que pode durar até seis 
meses e acontece presencialmente nas instalações do Samsung Ocean, 
em Manaus, os participantes terão apoio e orientação dos professores do 
Ocean para o desenvolvimento e crescimento de suas startups. Inscrições 
e outras informações: (https://oceanbrasil.com/ocean-launch/).

C - Mix de Produtos 
Entre os dias 12 e 14 de abril, no São Paulo Expo, acontece a feira Anufood 
Brazil. apresentando tendências, novidades e oportunidades de conhecer 
lançamentos, novos produtos, produtos disruptivos e produtos importados. 
Em um mercado onde a concorrência é acirrada, o varejista pode buscar 
estratégias de ampliação do mix de produtos para conquistar a fidelidade 
do cliente e aumentar a rentabilidade da loja. Em paralelo, a feira recebe 
o 1º Congresso Nacional para Supermercados de Bairro e Vizinhança, 
realizado em parceria com a Expo Supermercados, que vai abordar os 
temas e tendências mais atuais desse setor e apresentar casos de sucesso, 
painéis e melhores práticas dos líderes e formadores de opinião de todo 
o Brasil.  Mais informações: (www.anufoodbrazil.com.br).

D - Tecnologia e Performance
O Jeep® Compass chegou ao mercado em outubro de 2016 e logo 
mostrou ser uma fórmula para o sucesso. E não é para menos: o 

de carne in natura e seus derivados na região, anuncia a 1ª edição 
do Pitch Deck Logística. O evento apresenta uma nova oportunidade 
para desenvolvimento de projetos com foco em todos os modais de 
entrega, a fim de promover melhorias em eficiência operacional, 
disseminação de melhores práticas sustentáveis na cadeia logística 
e fomento do tema no segmento. Serão aceitas propostas de forne-
cedores, estudantes e pesquisadores vinculados a instituições de 
ensino superior, além de colaboradores que atuam no setor logístico. 
Os projetos apresentados precisam ser devidamente aplicáveis e 
considerar perspectivas de viabilidade, além de promover impacto 
sustentável na cadeia. Saiba mais em: (www. minervafoods.com/
pitchdecklog/).

H - Comércio Exterior
A Logcomex, startup que oferece automação e Big Data para o segmen-
to, realiza no próximo dia 28, Dia do Comércio Exterior, o “Logcomex 
Talks - Futuro & Tecnologia”. O evento objetiva ser o primeiro evento 
de 2022 do setor para discutir quais são as tendências do ano. Começa 
às 13h30 e será transmitido de forma online e gratuita, sendo neces-
sária apenas a inscrição no site: (https://www.logcomex.com/eventos/
logcomex-talks).  O evento ainda terá três grandes temas: Relações 
internacionais: o mundo e o comércio exterior; Tendências, tecnologia 
e comex: o que esperar em 2022?; e Como desenvolver uma inteligência 
comercial no comércio exterior?. 

I - Saúde Emocional
A Vittude, empresa referência em psicologia online, realiza a terceira 
edição do Corporate Mental Health Week. Online e gratuito, reunirá 
líderes empresariais, executivos, psicólogos e especialistas em RH para 
debater sobre educação emocional corporativa, melhores práticas de 
gestão e cuidados com a saúde mental dos colaboradores como alavan-
cas na geração de resultados consistentes e promissores dentro das 
organizações. Acontece nos próximos dias 26 e 27, das 10h às 17h. Os 
painelistas vão discutir sobre a sustentabilidade emocional dentro das 
corporações, diversidade, benefícios e democratização ao acesso à saúde 
mental, tendo como foco central a produtividade sustentável. Inscriçõs 
e mais informações no site (https://landing.vittude.com/).

J - Tecnologia VoNR 5G
Dentro de um histórico de inovação e investimentos para o desenvol-
vimento da tecnologia 5G, a TIM sai na frente e anuncia os primeiros 
testes com VoNR 5G (Voice over New Radio) na América Latina. A 
solução promete melhorar a qualidade das chamadas e a integração 
com aplicações e serviços que usam dados e voz simultaneamente. O 
serviço deverá estar disponível neste ano, na sequência da implemen-
tação da rede 5G. Também conhecida como Voz sobre 5G, o VoNR é a 
evolução dos serviços de voz e será a modalidade mandatória na rede 
5G SA (Stand Alone, Rel. 16). Hoje, a TIM já oferece o serviço VoLTE 
na rede 4G para mais de 4.600 localidades pelo Brasil e atendendo mais 
de 30 milhões de clientes. 

O nível de endividamento médio das famílias brasi-
leiras em 2021 foi o maior em 11 anos. É o que aponta 
a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). O último ano apresentou recorde do 
total de endividados, registrando uma média de 70,9% 
das famílias brasileiras, enquanto dezembro alcançou o 
patamar máximo histórico para os meses consecutivos, 
76,3% do total de famílias. 

A taxa de incremento de famílias com dívidas também 
foi a maior já observada, revelando que as famílias recor-
reram mais ao crédito para sustentar o consumo.

Na comparação com 2020, das cinco regiões do país, 
apenas o Centro-Oeste apresentou queda do índice, 0,3 
ponto percentual. O Norte registrou estabilidade e o 
Sudeste se destacou com aumento de 5,9 p.p., seguido 
pelo Sul (+5,5 p.p.) e o Nordeste (+4,5 p.p.). Contudo, 
considerando o total de endividados, o Sul contou com 
o maior percentual, aproximando-se de 82%.

 Já na avaliação por faixa de renda, o endividamento 
médio das famílias com até 10 salários mínimos men-
sais aumentou 4,3 p.p., chegando a históricos 72,1% do 
total. Na faixa de renda superior, acima de 10 salários 
mínimos, o indicador aumentou ainda mais, 5,8 p.p., e 
fechou em 66,0%. O presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, avalia que, entre as famílias com rendimentos 
acima de 10 salários mínimos, a demanda represada, em 
especial pelo consumo de serviços, fez o endividamento 
aumentar ainda mais expressivamente, em especial no 
cartão de crédito. 

“O processo de imunização da população possibilitou a 

O endividamento das famílias com até 
10 salários mínimos mensais aumentou 4,3 p.p., 

chegando a históricos 72,1% do total.

IBGE: oportunidades de emprego 
Cerca de 78 milhões de residências brasileiras devem receber, 

a partir do dia 1º de agosto, a visita de um agente recenseador do 
IBGE, informou o presidente do órgão, Eduardo Luiz Gonçalves 
Rios Neto, acrescentando que o levantamento censitário brasilei-
ro, que é realizado a cada 10 anos, seguirá rígidos protocolos de 
distanciamento e de segurança sanitária, tanto para os agentes 
quanto para os entrevistados. Para tanto, o instituto contratará, 
até esta sexta-feira (21), 266 mil profissionais em diversos cargos 
para realizar o Censo 2022. Destes, 183 mil serão recenseadores. 
A escolaridade necessária é o ensino fundamental completo, e 
a remuneração começa em R$ 1,7 mil, podendo alcançar R$ 2,1 
mil. Os contratos serão temporários, com jornada prevista de três 
meses - podendo haver renovação por um mês adicional. Todos 
os contratados receberão férias e 13º salário proporcionais. Saiba 
mais: (https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10) (ABr).

Esse volume corres-
ponde a 70% da pro-
dução total da compa-

nhia, que foi de 2,77 milhões 
de boed no ano passado. 
O recorde anterior foi em 
2020, quando atingiu a mar-
ca de 1,86 milhão de barris 
de óleo equivalente por 
dia, representando 66% da 
produção total da empresa. 
A produção no pré-sal vem 
crescendo rapidamente, 
e o recorde registrado em 
2021 “representa mais do 
que o dobro do volume que 
produzimos nesta camada 
há 5 anos. 

Com a manutenção do foco 
de atuação nas suas ativi-
dades em ativos em águas 
profundas e ultraprofundas, 
a Petrobras continuará in-
vestindo na aceleração do 
desenvolvimento dos cam-
pos do pré-sal, que possuem 
alta produtividade, maior 

A estatal alcançou 1,95 milhão de barris de óleo por dia.
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Petrobras atingiu recorde de 
produção no pré-sal em 2021
A Petrobras atingiu recorde anual de produção no pré-sal em 2021, ao alcançar 1,95 milhão de barris 
de óleo equivalente por dia (boed)

atendendo condicionantes 
para licenciamento ambien-
tal conduzido pelo Ibama , 
mantém o maior Projeto de 
Monitoramento de Praias 
do mundo, cobrindo mais 
de três mil km do litoral 
brasileiro. Para execução 
deste Projeto, no último ano, 
foram investidos cerca de R$ 
120 milhões.

Ao todo, foram resgatados 
mais de 23 mil animais debi-
litados ou mortos nas praias 
do litoral brasileiro pelo 
Projeto de Monitoramento 
de Praias. Santa Catarina, 
Rio de Janeiro e São Paulo 
foram os estados com maior 
incidência de animais regis-
trados pelo projeto. Santa 
Catarina, por exemplo, 
teve quase nove mil animais 
encontrados debilitados ou 
mortos; seguido de Rio de 
Janeiro e São Paulo, com 
quase quatro mil cada (ABr).

resiliência a baixos preços 
de petróleo e mais eficiên-
cia em carbono gerando 
um petróleo competitivo na 
transição para a economia 
de baixo carbono”.

A Petrobras vai investir no 
Plano Estratégico 2022-26, 
US$ 57 bilhões no segmen-
to Exploração e Produção, 
sendo 67% desse total no 

pré-sal, que receberá 12 
das 15 novas plataformas 
previstas para entrar em 
operação neste período. A 
produção do pré-sal deverá 
ser responsável por 79% da 
produção total da compa-
nhia em 2026.

Por outro lado, a Petrobras 
investe continuamente em 
programas ambientais e, 

Brasil encerrou 2021 
com recorde de endividados

flexibilização da pandemia, refletindo no aumento da cir-
culação de pessoas nas áreas comerciais ao longo do ano, 
o que respondeu à retomada do consumo, principalmente 
de serviços”, observa. A economista da CNC responsável 
pela pesquisa, Izis Ferreira, avalia que “os consumidores 
seguirão enfrentando os mesmos desafios financeiros da 
segunda metade de 2021, principalmente inflação, juros 
elevados e mercado de trabalho formal ainda frágil. Soma-
se a isso o vencimento de despesas típicas do primeiro 
trimestre, que deverá apertar ainda mais os orçamentos 
domésticos neste período” (Gecom/CNC).
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OpiniãO
Diagnósticos e 

perspectivas para o 
ano novo brasileiro

A pandemia exigiu 
esforço de guerra 
de toda a cadeia de 
valores da saúde, 
com ênfase para os 
profissionais do setor, 
que se superaram 
para salvar vidas. 

Nessa missão, médi-
cos, enfermeiros e 
todo o pessoal da 

linha de frente dos hospi-
tais e atendimento direto 
aos pacientes, tiveram uma 
grande aliada, chamada tec-
nologia, que tem avançado 
cada vez mais, tanto no que 
diz respeito a equipamen-
tos, como respiradores, 
aparelhos para exames de 
imagem e monitoramento 
das funções vitais, como nos 
aplicativos e plataformas de 
TI, no contexto da profunda 
transformação digital em 
curso.

Mobilizada e alerta, pois, 
a despeito do êxito da vaci-
nação no Brasil, ainda é pre-
ciso dimensionar os riscos 
reais da variante ômicron, 
a indústria de alta tecnolo-
gia para a saúde vislumbra 
2022 com perspectivas mais 
otimistas, principalmente 
se os índices de contamina-
ção da Covid-19 seguirem 
descendentes, como vem 
se observando nos últimos 
meses de 2021. 

Se continuarmos ado-
tando todos os cuidados 
básicos necessários e com 
a sequência da imunização 
em massa, teremos tudo 
para comemorar expressi-
vas vitórias contra o novo 
Coronavírus em 2022. De 
fato, em um levantamento 
realizado nas empresas 
associadas da ABIMED em 
novembro passado, 66% das 
respondentes apontaram 
expectativa de crescimento 
na base de negócios para o 
próximo ano. 

O resultado, portanto, 
gera perspectivas de novas 
contratações e sustentação 
dos investimentos atuais. 
2022 será particularmente 
relevante para os brasilei-
ros, que irão às urnas para 
eleger o presidente da 
República, governadores, 
senadores, deputados fede-
rais e estaduais. Seria bas-
tante produtivo para o país 
se o Congresso Nacional, 
cuja presente legislatura 
conseguiu aprovar medidas 
importantes, conseguisse 
conciliar a agenda eleitoral 
com o prosseguimento das 
reformas estruturais, prin-
cipalmente a tributária e a 
administrativa. 

São medidas importantes 

para melhorar o ambiente 
de negócios e contribuir 
para a retomada do cres-
cimento em patamares 
mais elevados, bem como a 
recuperação dos empregos 
e dos investimentos. Entre-
tanto, no âmbito da reforma 
tributária é de fundamental 
importância que os legis-
ladores trabalhem com 
cenários que, no mínimo, 
não impliquem aumento da 
carga de impostos hoje inci-
dente sobre o segmento de 
equipamentos e dispositivos 
médicos, uma das mais altas 
no mundo.

Também se exigirá um 
esforço grande do gover-
no, de toda a sociedade e 
do universo corporativo 
no sentido de impedir a 
continuidade da escalada 
inflacionária, um fenômeno 
mundial, que nos atingiu 
de modo mais agudo este 
ano, na esteira da desorga-
nização de várias cadeias 
de suprimentos provocada 
pela pandemia. Esse é um 
desafio crucial, pois com 
menores índices, podere-
mos retomar um novo fluxo 
de redução dos juros, fator 
que contribui para o avanço 
do PIB.

Consciente dos desa-
fios e obstáculos a serem 
vencidos, analisamos com 
responsável otimismo o po-
tencial de uma retomada da 
economia nacional em 2022. 
O segmento de produtos, 
tecnologia, equipamentos 
e suprimentos médico-hos-
pitalares, com participação 
de 0,6% no PIB, constituído 
por aproximadamente 13 
mil empresas e gerador de 
140 mil empregos diretos 
de alto perfil técnico, tem 
missão estratégica nesse 
processo. 

Afinal, ao lado dos pro-
fissionais da área, é um 
dos pilares na luta contra 
a pandemia e no âmbito 
do propósito permanente 
de proporcionar melhor 
saúde aos brasileiros, uma 
prioridade com alto impacto 
na qualidade da vida e nos 
índices de produtividade, 
competitividade e prospe-
ridade econômica.

Acreditamos que, com o 
empenho de todos - poder 
público, sociedade, empre-
sas e entidades de classe 
-, poderemos ter bons re-
sultados no ano novo. Há 
tratamento para os males 
de nosso país! Basta fazer 
os diagnósticos corretos 
e prescrever as receitas 
adequadas. 

(*) - É presidente-executivo da 
Associação Brasileira da Indústria 

de Alta Tecnologia de Produtos para 
Saúde (Abimed).

Fernando Silveira Filho (*)

News@
Aegro recebe inscrições para Programa  
de Estágio até 31 de janeiro

@A Aegro, uma das principais agtechs de software de gestão de 
fazendas, está com inscrições abertas para Aegro Academy, o 

Programa de Estágio 2022, até o dia 31 de janeiro. Essa nova turma 
será para 20 estudantes das áreas de engenharia de software e design 
de produto. Serão três meses de estudos e treinamento, sendo que, 
após esse período, dez pessoas seguirão como estagiários na Aegro.  
O processo seletivo também conta com vagas afirmativas e tem opção 
de trabalho remoto, ou seja, pessoas de qualquer parte do país podem 
se candidatar. As inscrições devem ser feitas pelo site https://jobs.
kenoby.com/aegroacademy, onde também estão detalhadas todas as 
informações do programa.

TI

Armas inteligentes de  
uso pessoal podem  

estar chegando ao mercado
Armas inteligentes de uso pessoal, que podem ser disparadas apenas por usuários verificados, podem 
estar chegando ao mercado americano, onde vem sendo chamadas “smart guns”.

Zinkevych_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Essas armas pretendem impedir 
que pessoas não autorizadas as 
utilizem, evitando que crianças, 

criminosos ou pessoas não treinadas 
causem acidentes ou cometam crimes.

Existem duas maneiras principais 
pelas quais as armas inteligentes podem 
verificar quem as pretende utilizar. Na 
primeira, o usuário apenas pode disparar 
a arma caso esteja usando um dispositivo 
vestível como uma pulseira, relógio, anel 
ou outro, que se conecta à arma por ra-
diofrequência (RFID) e libera-a para uso. 

A segunda usa a tecnologia de re-
conhecimento biométrico, que ativa a 
arma após identificar características 
biológicas do usuário, como impressão 
digital, impressão da palma da mão ou 
empunhadura.

A National Rifle Association of Ame-
rica (NRA), uma poderosa organização   
que tem como objetivo maior defender 
o direito dos cidadãos americanos de 
possuírem e portarem armas, diz não 
se opor ao desenvolvimento de armas 
inteligentes, mas se opõe a qualquer 
lei que proíba o acesso do cidadão a 
armas convencionais.

A National Shooting Sports Foun-
dation (NSSF), uma organização 

americana que reúne   fabricantes, 
distribuidores, varejistas, clubes de 
tiro e mídia de armas de fogo, levanta 
preocupações sobre a confiabilidade 
das novas tecnologias e diz que os 
proprietários de armas podem ser 
colocados em situações de vida ou 
morte que exigiriam reações rápidas, 
que poderiam não ser possíveis com 
as armas inteligentes. 

De qualquer forma, fabricantes se-
guem desenvolvendo essas armas: a 
Biofire, uma empresa sediada no Colo-
rado, está desenvolvendo armas inteli-
gentes com tecnologia de autenticação 
via impressão digital; outro fabricante, 

a LodeStar Works planeja lançar uma 
arma inteligente com tecnologia RFID 
e já apresentou uma pistola inteligente 
de 9 mm a acionistas e investidores. 
Outra empresa, a SmartGunz LLC, 
informa que forças de segurança estão 
testando uma arma que ainda está 
sendo desenvolvida.

Como o debate sobre a posse de armas 
por cidadãos comuns parece muito lon-
ge de terminar, é oportuno lembrar que 
segurança nunca é demais e espera-se 
que essas novas tecnologias ajudem a 
evitar crimes e acidentes.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é consultor de empresas.

modernização no desenvolvimen-
to de um projeto permite a entrega 
de uma quantidade mais consoli-
dada, completa e consistente de 
dados aos clientes, os quais não 
são baseados em cálculos huma-
nos, mas, sim, em ferramentas e 
softwares eficientes e precisos.

 
Compartilhamento de 
informações em tempo real

A tecnologia neste meio permite 
um processo de criação de mo-
delos virtuais com informações 
técnicas de edificação, no qual 
diversos profissionais podem co-
laborar durante o planejamento, 
viabilidade, execução e operação 
de um projeto. Neste processo, 
todos os dados podem ser com-
partilhados em uma plataforma 
na nuvem, onde há a garantia 
de segurança das informações 
e ampliação na capacidade de 
armazenamento.

 
Além disso, graças às ferra-

mentas de armazenamento e 
compartilhamento de dados, por 
exemplo, as empresas de AEC 
podem acessar diariamente seus 
relatórios, de forma segura e prá-
tica, a fim de sanar dúvidas, en-

tender melhor a fase do projeto 
e qual é sua previsão de término. 
Por meio do monitoramento de 
atividades, é possível também 
mensurar resultados, compre-
ender os pontos de melhoria e 
obter uma tomada de decisão 
mais embasada e precisa. 

 
Importância da tecnologia 
para AEC x exigências do 
mercado

É uma tendência do mercado 
que todos os softwares, aplica-
ções e tecnologias sejam atuali-
zados constantemente. Ou seja, 
uma companhia que não esteja 
disposta a acompanhar a moder-
nização proposta pelo mercado, 
provavelmente não conseguirá 
mais trabalhar ou desenvolver 
um projeto de uma forma ade-
quada após um tempo, uma vez 
que as próprias capacidades 
computacionais das máquinas 
são atualizadas regularmente e 
exigem ferramentas e softwares 
modernos.

 
No entanto, ao optar pela im-

plementação de novos softwares 
ou utilização de ferramentas 
digitais, é preciso contar com 
profissionais certificados na 
área. Durante todo o processo, 
é imprescindível ter o apoio de 
uma consultoria que entenda a 
importância da tecnologia para 
AEC e preste um serviço desde 
o momento da pré-venda, até 
o suporte após a finalização da 
implementação dos novos sof-
twares. Desta forma, a empresa 
se sentirá mais segura e apta 
para competir com os níveis de 
exigências tecnológicas do mer-
cado de Arquitetura, Engenharia 
e Construção. 

(Fonte: Jussiane Félix é Solution Sale Specialist 
da SoftwareONE, provedora global e líder em 

soluções de ponta-a-ponta para softwares e 
tecnologia de nuvem).

A importância da tecnologia e sua evolução na 
Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC)

Jussiane Félix

A tecnologia está presente em 
praticamente todos os segmen-
tos de mercado atualmente e, 
sua transformação constante, 
coloca todos esses mercados 
em uma corrida frenética para 
acompanhá-la. Na Arquitetura, 
Engenharia e Construção (AEC), 
por exemplo, a tecnologia se faz 
cada vez mais evidente, com 
ferramentas e softwares que 
auxiliam os profissionais da área 
em seu dia a dia de trabalho. Mas, 
qual é o impacto da tecnologia 
nessas verticais?

 
Atualmente, os setores de 

Arquitetura, Engenharia e Cons-
trução (AEC) representam parte 
importante da economia brasi-
leira, como aponta o relatório 
do IBGE de junho de 2021, no 
qual a indústria de Construção 
Civil, por exemplo, superou a 
alta do PIB nacional (1,2%) no 
1º trimestre do ano anterior, e 
registrou 2,1% de aumento em 
relação ao 4º trimestre de 2020.

 
O uso de ferramentas digitais 

e softwares em programas de 
Arquitetura, Engenharia e Cons-
trução oferece inúmeros bene-
fícios aos profissionais destes 
segmentos, uma vez que auxiliam 
desde o planejamento até a con-
cepção de um projeto. A redução 
de custos é uma das vantagens, 
visto que o uso de tecnologias 
possibilita a previsão de riscos 
e erros, e previne, ainda, poten-
ciais acidentes. Dessa forma, não 
há gastos desnecessários e as 
empresas podem acompanhar os 
custos em tempo real, garantindo 
maior controle de suas despesas. 

 
Além disso, há uma otimização 

do tempo de trabalho e conse-
quente aumento de produtivida-
de nas companhias de AEC. A 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Santa Luzia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/010.FLS.287 SANTA LUZIA/MG), Santa 
Luzia, MG no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e um (18/03/1991), 
residente e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 2402, casa 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria das Graças Oliveira. ALEXSANDRA DE 
JESUS MENDES FREITAS, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em 
Euclides da Cunha, Estado da Bahia, Euclides da Cunha, BA no dia trinta de janeiro de 
mil novecentos e noventa e cinco (30/01/1995), residente e domiciliada Avenida Maria 
Luiza Americano, 2402, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Romão de Freitas e de Maria Genia de Jesus Mendes.

MICAEL JONATHAS COUTINHO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão cantor, 
nascido em Caçapava, neste Estado, Caçapava, SP no dia dezesseis de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e cinco (16/02/1995), residente e domiciliado Rua Hamilton 
de Freitas, 989, Conjunto Residencial Galo Branco, São José dos Campos, neste Es-
tado, SP, filho de Lucas de Souza Oliveira e de Neuza Coutinho Oliveira. LYGIA POLIA 
SANTIAGO SAMPAIO, estado civil solteira, profissão cantora, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(04/07/1997), residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 563, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Matias Sampaio e de Dina Vasti Polia Santiago 
Sampaio. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito 
de Eugênio de Melo, São José dos Campos, neste Estado”

RICARDO NAVES, estado civil solteiro, profissão programador, nascido no Subdistrito 
Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.170 INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e cinco (25/05/1995), residente 
e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 96-A, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Luiz Claudio Naves e de Neide Aparecida Saboia Naves. TALITA THEODO-
RO FLORENCIO CALDAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/205.FLS.112-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e seis (15/07/1996), residente e do-
miciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 96-A, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Admilson Raysu Caldas e de Marta Aparecida Theodoro Florencio.

SEBASTIÃO VIEIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão mestre de obras, nas-
cido em Santo Hipólito, Estado de Minas Gerais, Santo Hipólito, MG no dia dois de fevereiro 
de mil novecentos e cinquenta e três (02/02/1953), residente e domiciliado Rua Uiraúna, 20, 
A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira de Oliveira e de Francisca Vieira 
Gonçalves. MARIA MADALENA GOMES DE SÁ, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Petrolândia, Estado de Pernambuco, Petrolândia, PE no dia sete de setembro 
de mil novecentos e sessenta e oito (07/09/1968), residente e domiciliada Rua Uiraúna, 20, 
A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Gomes de Sá e de Edite Minervina de Sá.

CARLOS ROBERTO FRANCISCHINI, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/110.FLS.441-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia tre-
ze de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (13/08/1984), residente e domiciliado Rua 
Pirizal, 12, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Francischini e 
de Maria Aparecida dos Santos Francischini. NATALIA PONCIANO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/066.FLS.279-VILA 
FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (21/01/1985), residente e domiciliada Rua Pirizal, 12, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Ponciano da Silva e de Lucia de Fatima Batista da Silva.

MATHEUS LETIZIA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de farmácia, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV/A-239.FLS.023V-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (30/01/1998), 
residente e domiciliado Travessa José Zacharias de Jesus, 46, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Alonso Bezerra do Nascimento e de Marilene Aparecida Letizia. VANESSA 
CAVALCANTE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão teleoperadora, nascida em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/131.FLS.135-SÃO CAETANO DO SUL/SP), 
São Caetano do Sul, SP no dia treze de março de dois mil e dois (13/03/2002), residente e 
domiciliada Travessa José Zacharias de Jesus, 46, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Douglas Sanchez de Oliveira e de Gisele Vanessa Cavalcante de Oliveira.

PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão psicólogo, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.132-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (22/10/1994), 
residente e domiciliado Rua Bom Sucesso, 560, Cidade Mãe do Céu, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Claudio de Santana Silva e de Miriam Queiroz de Santana Silva. ROSEA-
NE APARECIDA ALMEIDA SOUZA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/237.FLS.056 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (22/11/1995), residente e domiciliada 
Rua Damásio Pinto, 1715, casa 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Nelson Donizeti de Souza e de Roseli Elias de Almeida Souza.

LUCAS DIAS BATISTA, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido no Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/238.FLS.117 PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e dois (30/11/1992), 
residente e domiciliado Rua Duarte Lobo, 76, apartamento 34-C, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Batista e de Elisabete de 
Souza Dias Batista. RAFAELA DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão estu-
dante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/230.FLS.019-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e cinco (25/07/1995), residente 
e domiciliada Rua Imbaçal, 700, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sergio Ribeiro dos Santos e de Ilda Borges da Silva.

ADSON RAMIRO PRETI, estado civil solteiro, profissão administrador de empresas, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/115.FLS.040-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de julho de mil novecentos e oitenta e nove (03/07/1989), residente e domiciliado Rua 
Francisco Rodrigues Seckler, 111, apartamento 124-B, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Adenilson Silvino Preti e de Antonia Campos Preti. JANE CAROLINE 
FIGUEIREDO VIEIRA, estado civil solteira, profissão assistente de compras, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/104.FLS.069-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa (26/10/1990), residente e do-
miciliada Rua Domenico Bernabei, 220, Jardim Itapema, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Valdenes Rodrigues Vieira e de Maria de Fatima Figueiredo Vieira.

ROGESSÉ FEITOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em 
Crateús, Estado do Ceará (CN:LV.A/033.FLS.042-DISTRITO DE SUCESSO/MUNICÍPIO 
DE TAMBORIL/CE), Crateús, CE no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(06/10/1986), residente e domiciliado Rua Sho Yoshioka, 4, B, Gleba do Pêssego, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira dos Santos e de Ana Feitosa dos Santos. PO-
LIANA DE JESUS ALMEIDA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Presiden-
te Jânio Quadros, Estado da Bahia (CN:LV.A/025.FLS.135-PRESIDENTE JÂNIO QUADROS/
BA), Presidente Jânio Quadros, BA no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e oitenta 
e oito (24/06/1988), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 4, B, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Urçulino Alves de Almeida e de Maria Aparecida de Jesus.

DAVI JOSÉ DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Boituva, 
neste Estado (CN:LV.A/006.FLS.001-IPERÓ/SP), Boituva, SP no dia nove de março de 
mil novecentos e noventa e sete (09/03/1997), residente e domiciliado Avenida Coroa de 
Frade, 108, C 01, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paschoal de 
Araujo Neto e de Marcia Barbosa Carneiro de Araujo. LARYSSA FERREIRA NEVES, es-
tado civil solteira, profissão estudante, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/331.
FLS.029 GUAIANASES/SP), Guarulhos, SP no dia trinta e um de maio de dois mil e quatro 
(31/05/2004), residente e domiciliada Rua Santa Etelvina, 150, casa 03, Jardim Santa Tere-
zinha, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Neves e de Josileide Ferreira Neves.

CÉSAR DE MORAIS FREITAS, estado civil divorciado, profissão socorrista, nascido nes-
te Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (22/12/1984), residente e domiciliado Rua Toreiros, 101, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jeronimo de Freitas Sobrinho e de Guacira de Morais 
Freitas. JANAINA MENESES DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de enfer-
magem, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.079-INDIA-
NÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (14/12/1989), residente e domiciliada Rua Toreiros, 101, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes da Silva e de Maria da Conceição Meneses.

MARCOS DO CARMO SOUZA, estado civil divorciado, profissão técnico de refrigera-
ção, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil nove-
centos e setenta (25/03/1970), residente e domiciliado Rua Pedro José Ribeiro, 52, casa 
C, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Francisco de 
Souza e de Vivaldina do Carmo Souza. KELLY TERTULIANO DA SILVA, estado civil di-
vorciada, profissão autônoma, nascida no Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital, São Pau-
lo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e setenta e oito (20/07/1978), residente 
e domiciliada Rua Pedro José Ribeiro, 52, casa C, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Olival Tertuliano da Silva e de Maria Rosa da Silva.

RUAN SAMUEL CRUZ ALVES, estado civil solteiro, profissão operador de telemarke-
ting, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/444.FLS.070 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de maio de dois mil e dois (11/05/2002), residente e domiciliado Rua Al-
bertina Medeiros, 1165, Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Samur 
da Silva Alves e de Andreia Aparecida Cruz da Silva Alves. VICTÓRIA EMIDIO DA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão técnica de recursos humanos, nascida no Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/174.FLS.186-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de janeiro de dois mil e três (29/01/2003), residente e domiciliada Rua 
Albertina Medeiros, 1165, Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Val-
mir da Silva e de Solange Emidio da Silva.

LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão contador, nascido no Subdis-
trito Santo André, neste Estado (CN:LV.A/133.FLS.154 2º SUBDISTRITO SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e sete (10/04/1997), 
residente e domiciliado Rua Joaquim de Lacerda, 84, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djair Sanção de Oliveira e de Solangela Dias de 
Oliveira. BRUNA LETICIA SANTANA, estado civil solteira, profissão contadora, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/049.FLS.071-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa e quatro (26/07/1994), residente e 
domiciliada Rua Joaquim de Lacerda, 84, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Santana e de Marli Xavier de Lima.

JOSE FERNANDO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão líder de enlata-
mento, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/175.FLS.016-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecen-
tos e setenta e nove (29/10/1979), residente e domiciliado Rua Arceburgo, 04, casa 
A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Fernando da Silva e de 
Salete Maria Feitosa da Silva. JAQUELINE ROSA FORTUNATO, estado civil solteira, 
profissão diretora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/084.FLS.287V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (07/11/1985), 
residente e domiciliada Rua Arceburgo, 04, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Roberto Fortunato e de Regina Helena Fortunato.

FABIO DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão agente de segurança, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e nove (06/02/1979), residente e domiciliado Rua Sebastião Miguel da 
Silva, 296, B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival José da Silva 
e de Cleonice dos Santos Silva. FERNANDA ALVES MIRANDA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Nova Andradina, Estado do Mato Grosso do Sul, Nova 
Andradina, MS no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e seis (10/10/1996), 
residente e domiciliada Rua Sebastião Miguel da Silva, 296, B, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Gilson Alves de Souza e de Lucimara Aparecida Miranda.

CRISTIANO CABRAL DE LIMA, estado civil solteiro, profissão técnico de informática, 
nascido no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/152.FLS.106-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e oitenta e sete (12/07/1987), 
residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4711, apartamento 09-C, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Mendonça de Lima e de Renilda Ca-
bral de Oliveira Lima. TAMIRES DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão 
analista de RH, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/132.FLS.040V-TABOÃO DA 
SERRA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa 
(31/10/1990), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 4711, apartamento 09-C, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Antonio da Silva e de Roseli 
Rodrigues dos Santos.

ANDERSON SANTOS BRITO, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido em Sal-
vador, Estado da Bahia (CN:LV.A/054.FLS.586-DISTRITO DE PAÇO-SALVADOR/BA), 
Salvador, BA no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e seis (14/07/1986), 
residente e domiciliado Rua Antônio da Vide, 14, C, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel de Sousa Brito Filho e de Maria Gomes 
dos Santos. LENIR BRAGA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão pedagoga, 
nascida em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS no dia 
vinte e oito de março de mil novecentos e setenta (28/03/1970), residente e domiciliada 
Rua Antônio da Vide, 14, C, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Miguel de Araujo e de Laura Braga de Araujo.

MAURICIO LUCAS LIMA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, 
nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.106-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa (25/02/1990), 
residente e domiciliado Rua Dudu, 505, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Odair Lucas da Silva e de Isabel Pereira Lima da Silva. ALINE ELLEN DE MO-
RAES CONSTANTINO, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida 
no Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/324.FLS.148-CAPELA DO 
SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa 
e três (13/12/1993), residente e domiciliada Rua Dudu, 505, casa 01, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Esrael Constantino Neto e de Roseli Cristina de Moraes.

MAZAR MASSAO MINAMIZAWA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nasci-
do em Curitiba, Estado do Paraná, Curitiba, PR no dia dezenove de dezembro de mil 
novecentos e setenta e três (19/12/1973), residente e domiciliado Estrada Itaquera-
Guaianazes, 527, bloco 09, apartamento 72, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Toshio Minamizawa e de Sonia de Fatima Minamizawa. 
SHEILA VAZ MAURA, estado civil solteira, profissão gerente comercial, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/011.FLS.061 FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e 
oitenta (17/05/1980), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 
09, apartamento 72, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Eleno Gabriel Maura e de Iraci Vaz Maura.

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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PEDRO ISAQUE TASSONE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão líder de lo-
gística, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/387.FLS.133-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de dois mil (21/10/2000), residente e domicilia-
do Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 674, D, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Adriana Tassone de Oliveira. GRACEKELY SANTANA DE SOUSA, 
estado civil solteira, profissão agente de aeroporto, nascida neste Distrito (CN:LV.A/370.
FLS.298 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de dois mil 
(27/03/2000), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 674, D, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Pereira de Sousa e de 
Maria de Fátima Santana de Sousa.

PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão vi-
gilante, nascido em Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA no dia trinta de julho 
de mil novecentos e oitenta e dois (30/07/1982), residente e domiciliado Rua Domi-
niciano Ribeiro, 162, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Gilnete Pereira de Oliveira. HINGREDY JEYNY RIBEIRO SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão operadora de caixa, nascida em Cotia, neste Estado (CN:LV.A/037.
FLS.114-COTIA/SP), Cotia, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e 
noventa (25/06/1990), residente e domiciliada Rua Dominiciano Ribeiro, 162, casa 
03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jaime Ribeiro dos Santos e 
de Angela Maria Ribeiro dos Santos.

RAFAEL FIGUEIREDO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão estudante, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.174 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (04/10/1994), residente e 
domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 2071, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Norberto Ferreira e de Rita de Cassia Figueiredo Ferreira. 
NATÁLIA GOMES, estado civil solteira, profissão administradora de obras, nascida 
no Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/199.FLS.281-JARDIM PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e oito 
(10/08/1998), residente e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, 2071, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Rocha Gomes e de Cristina 
Cunha de Lima Gomes.

FRANCISCO FERNANDES COUTINHO, estado civil solteiro, profissão diretor ad-
ministrativo, nascido em Mucambo, Estado do Ceará (CN:LV.A/021.FLS.200-MU-
CAMBO/CE), Mucambo, CE no dia quinze de junho de mil novecentos e sessenta 
e cinco (15/06/1965), residente e domiciliado Rua Doutor Miguel Guimarães, 243, 
casa 07, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Luís Couti-
nho e de Ana do Espírito Santo Coutinho. MARIA CRISTY PERUZZO, estado civil 
divorciada, profissão professora, nascida no Subdistrito Cerqueira César, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e sessenta e 
quatro (12/08/1964), residente e domiciliada Rua Doutor Miguel Guimarães, 243, 
casa 07, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo Galdino Peruzzo e 
de Maria de Lourdes Peruzzo.

WAGNER WASHINGTON ANANIAS, estado civil viúvo, profissão motorista, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil no-
vecentos e setenta e quatro (27/04/1974), residente e domiciliado Avenida Nagib 
Farah Maluf, 604, apartamento 112, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Ananias Filho e de Maria Lucia Ananias. 
VALQUÍRIA AYAKO YAMAGUCHI, estado civil divorciada, profissão pedagoga, 
nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (24/08/1975), residente e 
domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 597, apartamento 311, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Massasi Yama-
guchi e de Selene Alves Yamaguchi.

EDSON GIANETTI RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/109.FLS.121-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e oitenta e oito (21/11/1988), residente e domiciliado Rua 
Victório Santim, 2829, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Ribeiro 
e de Darlene Gianetti Ribeiro. KARINA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/209.FLS.168-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e 
quatro (24/08/1994), residente e domiciliada Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 284, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Cesar de Oliveira e de 
Edite Santos.

JOEL DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Planaltina, Brasília - Distrito Federal (CN:LV.A/088.FLS.461-9º OFÍCIO DE 
PLANALTINA/DF), Brasília, DF no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e oito 
(02/07/1998), residente e domiciliado Rua Nelson, 80, B, Jardim São Pedro, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Josias Rodrigues da Silva e de Francisca Maria de Sousa 
Silva. SANDRA REGINA LOPES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.055-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um 
de agosto de mil novecentos e setenta e oito (31/08/1978), residente e domiciliada Rua 
Nelson, 80, B, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Lopes e 
de Margarida Maria de Jesus.

FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia trinta de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (30/12/1984), residente e domiciliado Rua Antônio Maria 
Mathias, 84, Caxangá, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, filho de Jaime Ferreira e de 
Vera Lucia Alves de Oliveira Ferreira. BEATRIZ ROMEU TORRES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia quinze de maio de dois mil e três (15/05/2003), residente e domiciliada Rua Alfredo 
Costa, 227, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Romeu 
Torres e de Walkiria Romeu Torres. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Suzano, neste Estado”

ANDRÉ SILVA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/110.FLS.171V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (21/12/1988), residente e domiciliado 
Rua Confissão, 115, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rena-
to José de Carvalho e de Velma Francisca da Silva de Carvalho. RHAIANNE AGA-
THA MORGANI SOARES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/212.FLS.133-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (08/09/1994), residente e domiciliada Rua Confissão, 
115, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudiney de Souza 
Soares e de Katia Aparecida da Silva Morgani.

DANILO SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão técnico de informática, 
nascido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/244.FLS.010-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e no-
venta e cinco (23/04/1995), residente e domiciliado Rua Toledo Castelanos, 331, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Gonçalves de 
Jesus e de Francisca Maria dos Santos. THAYNÁ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, esta-
do civil solteira, profissão estudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/388.FLS.110 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de dois mil (26/12/2000), 
residente e domiciliada Rua Toledo Castelanos, 331, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaias Martins do Nascimento e de Sara de Olivei-
ra Ozório do Nascimento.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial
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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: LUIS ARTURO ROMERO ROJAS, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: na Venezuela, data-nascimento: 17/05/1993, residente e do-
miciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Ramon Armando Romero Michelang 
e de Hirman Yumaira Gomez Rojas. a pretendente: MARIA GABRIELA MARCINEK 
FERREIRA, profissão: auxiliar de recursos humanos, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 14/03/1999, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ivanir Aparecido Ferreira e 
de Susana Carneiro de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO DE FREITAS SILVA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Coremas, PB, data-nascimento: 11/03/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Vences-
lau da Silva e de Geralda de Freitas Silva. A pretendente: LETICYA FABIANA SILVA 
SANTOS, profissão: maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cambuci, SP, data-nascimento: 10/07/1993, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Campos dos Santos e de Rosana José 
da Silva Santos.

O pretendente: MARCELLO DAVID SILVA NUNES, profissão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 22/10/1991, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Helio Pio 
Nunes e de Silvana Aparecida Silva. A pretendente: MARYANE DIAS ARAUJO 
DA SILVA, profissão: veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Saúde, SP, data-nascimento: 07/04/1993, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Araujo da Silva e de Mara Regina 
Dias da Silva.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ FREITAS DO NASCIMENTO, profissão: vendedor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Palmares, PE, data-nascimento: 28/04/1971, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio José 
Alves do Nascimento e de Carolina Florêncio de Freitas do Nascimento. A pretendente: 
ÁGATA OTTO TEIXEIRA, profissão: comerciante, estado civil: solteira, naturalida-
de: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 13/04/1979, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Milton Teixeira e de Lucila 
Otto Teixeira.

O pretendente: MARCOS PAULO AMESCUA DE SOUZA, profissão: taxista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 26/11/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Alves de 
Souza e de Rita de Cassia Amescua de Souza. A pretendente: ADRIANA PEREIRA DOS 
SANTOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em João Pessoa, PB, 
data-nascimento: 22/04/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Maria das Dores Pereira dos Santos.

O pretendente: VÍTOR VINÍCIUS ROLON BORTOTO, profissão: corretor de imóveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
24/12/1996, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rogério 
Ballesteros Bortoto e de Georgia Graciela Rolon. A pretendente: NATHÁLIA SANTIAGO 
SINOTI, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, 
SP, data-nascimento: 19/01/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Sergio Antonio Sinoti e de Rosane Bastos Santiago Sinoti.

O pretendente: DIEGO ZANINI, profissão: publicitário, estado civil: divorciado, naturalida-
de: em Itu, SP, data-nascimento: 15/09/1982, residente e domiciliado em Penha de França, 
São Paulo, SP, filho de Marcia Aparecida Zanini. A pretendente: MONICA APARECIDA 
PRATA ALVES, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé, SP, data-nascimento: 19/10/1984, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de José Valdizo Alves e de Angela Maria Prata dos Santos Alves.

O pretendente: MAYCON HYPPOLITO NOGUEIRA, profissão: químico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 20/05/1981, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Valdemar de Assis 
Hyppolito Nogueira e de Maria José Nogueira. A pretendente: FABRÍCIA FERNANDES 
FERREIRA, profissão: analista de sistemas, estado civil: divorciada, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 07/03/1978, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Valdir Borges Ferreira e de Aparecida Fernandes Ferreira.

O pretendente: FERNANDO FERNANDES DA SILVA, profissão: microempresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 15/09/1983, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdivio Fernandes 
da Silva e de Maria das Dores Sousa da Silva. A pretendente: PRISCILA NEGRI DA 
SILVA, profissão: microempresária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 14/05/1990, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Geraldo Antonio da Silva Filho e de Vânia Aparecida Negri.

O pretendente: EZEQUIEL DE PAULA SANTOS, profissão: aposentado, estado civil: viú-
vo, naturalidade: em São José dos Campos, SP, data-nascimento: 05/01/1964, residente 
e domiciliado em São José dos Campos, SP, filho de Roque de Paula Santos e de Laidy 
Soares Santos. A pretendente: ESTER DE OLIVEIRA, profissão: bancária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 31/07/1968, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Sebastião Idalino 
de Oliveira e de Eunice de Souza Oliveira.

O pretendente: MARCELO VINICIUS AVELINO SERRA, profissão: engenheiro de sof-
tware, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
03/03/1993, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Ana Paula 
Avelino Serra. A pretendente: ÉRIKA PRADO DE CASTRO, profissão: contabilista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 22/02/1993, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edson Luis de 
Castro e de Eliana Aparecida Prado de Castro.

O pretendente: JOSE EDUARDO PASSOS FERREIRA, profissão: operador de cobran-
ças, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/09/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Evangelista Holanda Ferreira e 
de Doralice Maciel dos Passoas Ferreira. A pretendente: TICYANNA JHENICY GOMES 
DA SILVA, profissão: negociadora de cobranças, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 04/10/1990, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Elidio Cipriano da Silva e de Carmem Verônica Gomes.

O pretendente: WALTIER CARAÇA DA SILVA, profissão: analista financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 25/11/1982, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valter dos San-
tos Silva e de Cirlei Aparecida Caraça Silva. A pretendente: LUCIANA DO CARMO 
LEAL, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 11/02/1983, residente e domici-
liada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Josemar dos Santos Leal e de 
Claudete do Carmo.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: VICTOR MACEDO JIMENEZ MOSTÉRIO, estado civil solteiro, profissão 
gerente, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/01/1992), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Jimenez Mostério e de Wilma Macedo Jimenez 
Mostério. A pretendente: LETÍCIA MARTINS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Soares de Souza e de Cristiane Soares Martins.

O pretendente: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico 
de ar condicionado, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/01/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves da Silva e de Dalva de Oliveira Silva. A 
pretendente: LUCIANA LAURINDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em Crato, CE, no dia (11/10/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Laurindo dos Santos e de Maria Lucia Vitorino Santos.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
pintura, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Luiz de Santana e de Vilma Gomes da Silva 
Santana. A pretendente: CAMILA PINHEIRO LOPES, estado civil solteira, profissão re-
cepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto Lopes e de Sandra Pinheiro Leitão Lopes.

O pretendente: ALISSON IGINO ISIDORO TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão 
motorista de aplicativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1995), residente e domi-
ciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Damião Igino Teixiera e de Francisca 
de Souza Isidoro. A pretendente: JULIA EPIFANIA SILVA, estado civil solteira, profissão 
social mídia, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Marcio da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: GABRIEL SANTANA ANTUNES, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Suzano, SP, no dia (10/07/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Josenildo de Oliveira Antunes e de Clésia Santana Santos. A 
pretendente: RAIANE ROMÃO LUCENA, estado civil solteira, profissão operadora junior, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nilton Lucena e de Maria Regilane Romão Lucena.

O pretendente: LEONARDO CAMPOS GABRIEL, estado civil solteiro, profissão técnico 
de desenvolvimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1994), residente e domi-
ciliado na Vila Curuça, São Paulo, SP, filho de José Ladvam Vieira Gabriel e de Zenigna 
Campos Lima Gabriel. A pretendente: THAIS PESTANA, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (24/02/1994), residente e 
domiciliada em Diadema, SP, filha de Cidaque Jose Pestana e de Maria Aldenora Pestana.

O pretendente: ERIVAN LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em Vicencia, PE, no dia (04/11/2000), residente e domiciliado na Vila Nova Curu-
çá, São Paulo, SP, filho de Evandro Lopes da Silva e de Silvania Euridice dos Santos. A 
pretendente: STEFANIE VITORIA DA CUNHA SABINO, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/2002), residente e domiciliada na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Junior Cesar Sabino e de Andreia Max da Cunha.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO ALVES VASCONCELOS, estado civil solteiro, 
profissão atendente de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1999), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Martins da Silva Neto de Vas-
concelos e de Erika Silva Alves. A pretendente: SABRINA DOS SANTOS CARVALHO, 
estado civil solteira, profissão teleatendente, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 
(17/03/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo da 
Silva Carvalho e de Gisele Aparecida Oliveira dos Santos.

O pretendente: TIAGO ISAIAS CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/2002), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber Silva Santos e de Jacqueline Conceição Fagundes. 
A pretendente: NATHALIA CRISTINA SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/2003), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Isaac Daniel da Silva e de Flavia Santana da Silva.

O pretendente: GUSTAVO DA COSTA MOREIRA SOBRINHO, estado civil solteiro, pro-
fissão analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Moreira Sobrinho e de Elisete da 
Costa. A pretendente: NAYARA ALINE PATRICIO, estado civil solteira, profissão estudan-
te, nascida em Poços de Caldas, MG, no dia (04/02/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides Patricio e de Fátima Aparecida da Silva Patricio.

O pretendente: JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA FARIAS, estado civil divorciado, profissão 
montador de móveis, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (25/01/1964), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Ezequiel de Farias e de Noemia de 
Oliveira Farias. A pretendente: CARMEN LUCIA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar administrativa, nascida em Coqueiro Seco, AL, no dia (19/04/1964), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gercina Maria da Silva.

O pretendente: REINALDO LUCIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ana Lucia da Silva. A pretendente: HENDILY RODGÉRIO GUI-
MARÃES, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (25/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alair 
Lucio Guimarães e de Shirley Rodgério.

O pretendente: JAIR LIMA DE SANTANA, estado civil divorciado, profissão mecâ-
nico industrial, nascido em São Bento do Una, PE, no dia (29/10/1976), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Ferreira de Santana e de 
Lindalva Lima de Santana. A pretendente: MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão ourives, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1988), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Ribeiro dos Santos 
e de Iraci dos Santos.

O pretendente: CAIQUE MACEDO DUTRA, estado civil solteiro, profissão marce-
neiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Pereira Dutra e de Marcia Maria Macedo. 
A pretendente: INARA DO NASCIMENTO FLOR, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Arnaldo Flor e de Silvana 
Pessoa do Nascimento.

O pretendente: HERLEY GOMES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elias de Jesus e de Conceição Gomes Lisboa. A pretendente: 
ANNY CAROLINE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/04/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Wellington Alves da Silva e de Margareth Alves Moreira.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA RAMOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
hidráulica, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1999), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Jair Pereira Ramos e de Quiteria Maria da Silva. 
A pretendente: JULIANA EVELYN SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1999), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Wilson Oplinio de Souza e de Deusa Pereira 
dos Santos.

O pretendente: ONADIR CARDOSO BATISTA, estado civil solteiro, profissão caminho-
neiro, nascido em Porteirinha, MG, no dia (29/11/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Cardoso de Sá e de Maria de Jesus. A pretendente: 
MARIA DAS GRAÇAS GOMES FEITOSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ipueiras, CE, no dia (25/07/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Gomes da Silva e de Maria Alves Feitosa.

O pretendente: ELISANGELA SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Carvalho da Silva e de Maria José dos Santos. A 
pretendente: JESSICA CAROLINE ALMEIDA DE MENDONÇA, estado civil solteira, 
profissão promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/04/1991), residente 
e domiciliada no Jardim Rosina, São Paulo, SP, filha de Lourival Gomes de Mendonça e 
de Maria de Lourdes Coelho de Almeida.

O pretendente: IGOR RODRIGUES DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/2002), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Everton da Silva Lima e de Ana Paula Rodri-
gues Lino. A pretendente: JULIA CARVALHO GOES, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilsie dos Santos Goes Junior e de Silvia de 
Carvalho Oliveira.

O pretendente: ALEX MONTEIRO LEME DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Olivério Leme da Silva e de Valderice de Fatima Monteiro 
da Silva. A pretendente: CRISTINA CICERA DE SOUSA MADEIRO, estado civil solteira, 
profissão analista de sistemas, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Madeiro Sobrinho e de Maria 
Vanira de Sousa Madeiro.

O pretendente: WESLEY LOPES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão marcineiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (24/09/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Antonio de Souza e de Rachel Lopes de Souza. 
A pretendente: THAMIRES LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Arujá, SP, no dia (09/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jairo Candido da Silva e de Josilda Oliveira de Lima.

O pretendente: MATHEUS DE QUEIROZ PANTOJA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis Ivan Pantoja e de Maria das Graças de Queiroz 
Pantoja. A pretendente: LORENA DE OLIVEIRA ROBERTO, estado civil solteira, profis-
são analista de investimentos, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/04/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Roberto e de Geralda 
Aparecida de Oliveira Roberto.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cecilio de Jesus Santos e de Maria Jose Cosme da Silva. A pretendente: 
ELIZANGELA SANTOS SOUSA, estado civil solteira, profissão manobrista, nascida em 
Heliópolis, BA, no dia (23/12/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Joaquim de Sousa e de Josefa Cassimira dos Santos.

O pretendente: JAIR DE SOUZA FELIX, estado civil solteiro, profissão atendente co-
mercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1967), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Sebastião Geraldo de Souza e de Jacyra Felix 
de Souza. A pretendente: CLÉIA ROSANE ARRAES PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão empreendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/01/1984), residente e 
domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Berneval Santos Pereira e de 
Maria do Socorro Pereira Arraes Pereira.

O pretendente: MARCELO SOUZA RODRIGUES DE MEIRA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1989), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Rodrigues de Meira 
e de Joana Alves Souza Meira. A pretendente: GISELE CRISTINA DA SILVA MELLO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vagner Luiz de Mello e de 
Nair Rambre da Silva Mello.

O pretendente: WALYF DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de estoque, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Espedito Dias de Araújo e de Conceição de Maria da Silva Araújo. 
A pretendente: BRUNA VICTORIA CAVALCANTI, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Benedito da Cunha Cavalcanti e de Eliene Lisboa Brito Cavalcanti.

O pretendente: JOSÉ REINALDO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Pinheiro, MA, no dia (16/03/1968), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria das Neves Rodrigues. A pretendente: MARIA DO CARMO BATALHA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Vitória do Mearim, MA, no dia (11/02/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elza de Jesus Batalha.

O pretendente: WESLEY FELIPE SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Trajano da Silva e de Rosangela Maria de Souza 
Silva. A pretendente: GESSICA NOVAES DIAS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
operacional, nascida em Porto Seguro, BA, no dia (11/04/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cleide Novaes Dias.

O pretendente: TONY RICARDO CARDOSO VALENTE, estado civil solteiro, profissão 
policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1987), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Celso Valente e de Regina Valente. A pretendente: 
CAROLINE NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão assistente de sistema de gestão 
integrada, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1994), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Nogueira e de Elizabeth de Oliveira Silva Nogueira.

O pretendente: FELIPE ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edivaldo Alves da Silva e de Adriana Ferreira Camila. A pretendente: 
SILVANA DA COSTA, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (22/11/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alquiminio Dagoberto da Costa e de Elza Batista dos Santos Costa.

O pretendente: ELIEL VENINO APOLINARIO, estado civil viúvo, profissão técnico de 
farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Venino Apolinario e de Rute Maria Apolinario. 
A pretendente: PRISCILA CAMPOS DE ALMEIDA ARAUJO, estado civil divorciada, 
profissão professora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/04/1985), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raymundo Santana de Almeida e de Maria 
Deuzinaide Campos de Almeida.

O pretendente: ELVIS FREITAS ALMEIDA COSTA, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de utilidades, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio da Costa e de Maria do Socorro Freitas 
Costa. A pretendente: NÉLIA RICARDO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Presidente Bernardes, MG, no dia (11/04/1980), residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, filha de José Ricardo Filho e de Rosalina Presciliano Rocardo.

O pretendente: MICHAEL DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão gerente 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Luciano Jordão de Carvalho e de Salete Maria da 
Silva Santos. A pretendente: ÉVELIN CAROLINE FERNANDES, estado civil solteira, 
profissão gerente de clinica, nascida em Santa Isabel, SP, no dia (02/01/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Silvia Maria Fernandes.

O pretendente: MILTON JÚNIOR ALENCAR SILVA, estado civil solteiro, profissão au-
xiliar de manutenção, nascido em Campos Sales, CE, no dia (30/08/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Leite da Silva e de Luiza Silvina 
de Alencar. A pretendente: GEYSA ELAINE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em Campos Sales, CE, no dia (31/05/1997), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Stenio de Oliveira e de Maria 
das Graças Alves da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO TORQUATO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
técnico eletrônico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/07/1985), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose dos Santos e de Luzinete dos Santos. 
A pretendente: VIVIANE SANTOS MATOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Ariquemes, RO, no dia (02/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Adilson Alves de Matos e de Valdina Mota dos Santos.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELENILSON DOS SANTOS TERTO, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 27/05/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ednaldo Terto da Silva e de Jacelene Pereira dos 
Santos. A pretendente: ROSANY AZEVEDO SCORZA, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Reinaldo de Oliveira Scorza e de Edimara Pereira de Azevedo.

O pretendente: JOELSON DA COSTA RODRIGUES, profissão: técnico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 15/12/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues e de Julia Maria da Costa. 
A pretendente: DAIANE OLIVEIRA LIMA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco Oliveira Lima Filho e de Maria Gecilma dos Santos Lima.

O pretendente: LUCIANO PIMENTEL DA SILVA, profissão: gerente administrativo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 09/09/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Bartolomeu da Silva e de Valdinete Pi-
mentel da Silva. A pretendente: CRISTINA DA SILVA COITIM, profissão: auxiliar admi-
nistrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, 
data-nascimento: 07/12/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Pereira Coitim e de Bernadete da Silva Coitim.

O pretendente: MARCOS ANTONIO MARQUES DE PINHO, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Marques de Pinho e de Sélia 
Pedro da Silva Marques. A pretendente: ELLEN CRIS ALVES DE SANTANA, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jadenilso Silva de San-
tana e de Elza Maria Alves Serafim.

O pretendente: RENILSON CARNEIRO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Aloisia Carneiro de Jesus. A pretendente: SANDRA DOS SAN-
TOS BATISTA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/02/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Isaias 
Batista Filho e de Jocelina Honorina dos Santos Batista.

O pretendente: DANILO PLINDES, profissão: auxiliar de depósito, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Gilmar Plindes e de Denise Freire da Silva. A pretendente: 
GIOVANA DOS SANTOS JORGE, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/2002, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Luiz Jorge e de Gilvanete Gomes Santos.

O pretendente: VINÍCIUS MOURA MATOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Gerson Rodrigues de Matos e de Andreza Oliveira de Moura. 
A pretendente: ALINE CONCEIÇÃO GUILHERMINO, profissão: dentista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1994, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Jeanne Nizete Ramaglia Guilhermino.

O pretendente: EILTON MAURICIO DA SILVA JUNIOR, profissão: mecânico diesel, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eilton Mauricio da Silva e de Maria Elma Vasco. 
A pretendente: PAMELLA DEAMO SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/04/1995, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Silva dos Santos e de Vanessa Deamo.

O pretendente: ISRAEL CLAUDINO SOARES DOS SANTOS, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vicente Soares dos Santos e de Maisa Clau-
dino Soares dos Santos. A pretendente: NAUANE MIRELE GOUVEIA DA SILVA, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 
03/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Francisco da 
Silva e de Nezila Cezar Gouveia.

O pretendente: RICARDO CALDEIRA DE AMORIM, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Valmir Amorim de Lima e de Maria Cristina Caldeira. A pretendente: 
MAIARA KELLY NUNES QUEIROZ, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Francisco Lacerda Queiroz e de Ely-Cilisangela Nunes Lacerda Queiroz.

O pretendente: GABRIEL FRANCISCO DA SILVA, profissão: ajudante de padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 07/05/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero Francisco da Silva e de Ozeni dos Santos da Sil-
va. A pretendente: MONIQUE GRAZIELE DOS SANTOS LEITE, profissão: estagiária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 15/11/2002, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo de Faria Leite e de Marina Ferreira dos Santos.

O pretendente: LUAN DE MELO CAUBY FRANÇA, profissão: pizzaiolo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Eduardo Cauby França e de Nadia Raquel de Melo. A preten-
dente: LAVINIA THAIS GOMES DE ALMEIDA, profissão: administradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1999, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Ricardo Alexandre de Almeida e de Edilene Gomes Sousa.

O pretendente: FRANKLIM ALVES DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 22/10/1999, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis dos Santos e de Zuleide Alves 
dos Santos. A pretendente: ALICE SOARES DA SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/2002, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Anderson Luis Tolentino da Silva e de Adriana 
Soraia Soares da Silva.

O pretendente: MIGUEL HERNANDEZ SOUZA, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Rui Rodrigues de Souza e de Rosane Dias Hernandez. 
A pretendente: JOICE MARIA DATILO DE SOUZA, profissão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1996, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Roberio de Carvalho de Souza e de Janaina Datilo.

A pretendente: EDUARDA CARNEIRO DE MORAIS, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Erandi Freires 
de Morais e de Jocilene Araujo Carneiro de Morais. A pretendente: DELAINE OLIVEIRA 
BISPO, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Mario Moura Bispo e de Irani de Lima Oliveira Moura Bispo.

O pretendente: UILLIAM LEAL DA SILVA, profissão: sondador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 07/01/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Mirivan Leal da Silva e de Rosalina dos Santos Leal da Sil-
va. A pretendente: LUCIMARA DE OLIVEIRA SANTOS, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 08/06/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Natanael dos Santos e de Antonia 
Conceição de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE DE MELO ALVES, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 08/01/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Luiz Rosim Alves e de Viviane 
Souza de Melo Alves. A pretendente: LÍVIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA, pro-
fissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gleibstony de Freitas e 
Sousa e de Rosangela Rodrigues dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON SOUSA DA SILVA, profissão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira da Silva e de Maria Iran 
Sousa da Silva. A pretendente: JOYCE PAULA DE OLIVEIRA JANUÁRIO, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 08/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José da Silva 
Januário e de Jeni Barbosa de Oliveira Januário.

O pretendente: BRUNO ALVES DOS SANTOS, profissão: auxiliar de selecionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1995, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco dos Santos e de Maria Apa-
recida Alves de Lima Santos. A pretendente: JAQUELINE APARECIDA DA COSTA, 
profissão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 23/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Inacio da 
Costa e de Edilene Aparecida da Silva Costa.

O pretendente: ANGEL ELEUTERIO CHOQUE CALLISAYA, profissão: marceneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 02/10/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Choque Chaves e de Gregoria Callisaya. 
A pretendente: FILOMENA ANAHUAYA MORAQUE, profissão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 14/11/1971, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Nicolas Anahuaya e de Simona Moraque.

O pretendente: YAGO OLIVEIRA NASCIMENTO, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/2001, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Francisco Carneiro do Nascimento e de Maria Onete 
de Oliveira Nascimento. A pretendente: JESSICA RAISSA DE SOUZA SILVA, profis-
são: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
08/12/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Gonçalves 
Cruz da Silva e de Cristiane Rita de Souza Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO GOMES, profissão: empresá-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 01/06/1972, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Ferreira do Nascimento e de 
Maria Gomes de Souza. A pretendente: MARIA DE JESUS GONÇALVES DA SILVA, 
profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Regeneração, PI, da-
ta-nascimento: 11/10/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel 
Gonçalves da Silva e de Luiza Goveia de Miranda.

O pretendente: CLAUDEMIR SIMÕES FERREIRA, profissão: soldador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio de Paula Ferreira e de Sincera Simões Ferreira. A 
pretendente: GLÊIB KEDMA SILVA FERREIRA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 09/03/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josué da Silva Ferreira e de Iracema Silva Ferreira.

O pretendente: RODIVAL BOAVENTURA DOS SANTOS, profissão: oficial de manu-
tenção, estado civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-
nascimento: 27/03/1966, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rosalvo 
Boaventura dos Santos e de Nair Borges Santos. A pretendente: ROSIANE RODRI-
GUES COSTA, profissão: auxiliar de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: 
Montanha, ES, data-nascimento: 07/07/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ildo Antonio Costa e de Maria do Carmo Rodrigues Costa.

O pretendente: JORGE INÁCIO DE ALMEIDA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Taipu, RN, data-nascimento: 05/06/1965, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Inácio de Almeida e de Maria Francisca de Jesus 
Almeida. A pretendente: ANELICE EMILIANA DA CONCEIÇÃO, profissão: ajudante 
geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Belém de São Francisco, PE, data-nasci-
mento: 11/08/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Emiliana Mafada 
da Conceição.

O pretendente: RAFAEL PANTALEÃO DA SILVA, profissão: securitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1990, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Diolindo da Silva e de Maria de Lourdes Panta-
leão. A pretendente: NATANE BERNARDINO PINHEIRO, profissão: administradora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1991, residente 
e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Francisco Luciano Pinheiro e de Antonia 
Naene Bernardino Pinheiro.

O pretendente: EMERSON RAMOS DA COSTA, profissão: engenheiro agrônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Eldorado, SP, data-nascimento: 11/12/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jaime Lino da Costa e de Joséfa Ramos. A 
pretendente: MARCIA HELENA LOIOLA, profissão: contadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Frutal, MG, data-nascimento: 14/08/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Rivair José de Loiola e de Florismar Antônia de Souza.

O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA DA CRUZ, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 19/11/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Donizete da Cruz e de Luzia Claro de 
Oliveira da Cruz. A pretendente: TALITA GLEICE DA SILVA, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1988, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Pereira da Silva e de Sandra 
Regina Pereira da Silva.

O pretendente: ALEX ALBERTO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1991, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto da Silva e de Tania da Silva Costa. A 
pretendente: DANIELE CONCEIÇÃO COSTA, profissão: agente comunitária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Lindoso Costa e de Joselita Conceição 
Alves.

O pretendente: AGUINALDO NOGUEIRA FLOR, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 08/12/1961, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Daniel Flor e de Maria 
Nogueira Flor. A pretendente: ROSEANE DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/01/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Manoel dos Santos e de Teresinha Maria 
dos Santos.

O pretendente: LEONARDO VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO, profissão: 
auxiliar de almoxarifado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 08/03/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Caubi Oli-
veira do Nascimento e de Alessandra Ferreira Carvalho do Nascimento. A pretendente: 
AMANDA SOUZA DA MATA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/2000, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Jose Carlos da Mata e de Valdirene Pereira de Souza Mata.

O pretendente: JOHNNY DAVID DAS NEVES, profissão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marcionilo Gomes das Neves e de Luzia Ferreira das Neves. 
A pretendente: SANDRA DOS SANTOS AMARAL, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 25/04/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edinaldo Santos Amaral e de Vitoria Dias dos 
Santos.

O pretendente: GEILSON DOS SANTOS AUGUSTO, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Apucarana, PR, data-nascimento: 13/03/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido Augusto e de Clea dos Santos Augusto. 
A pretendente: THAYNA DE SOUZA RAMOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilson Ramos do Carmo e de Simone Cristina 
de Souza.

O pretendente: EWERTON MOURA ANDRADE, profissão: salgadeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 09/06/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vanildo Augusto Andrade e de Creusa Maria 
Moura. A pretendente: ALESSANDRA DOS SANTOS AUGUSTO, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Apucarana, PR, data-nascimento: 04/01/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aparecido Augusto e de Clea dos 
Santos Augusto.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos Qual é a pegada de 
carbono do seu data 
center para 2022?

Neste novo cenário 
mundial, em que 
ser net zero passou 
a ser um objetivo 
dos negócios, a 
tecnologia pode 
contribuir para 
reduzir o impacto 
ambiental

Como se preparar? 
Esta é uma questão 
central nos proje-

tos corporativos atuais. 
E não se trata apenas 
de uma pergunta à mesa 
do “pessoal da TI”, mas 
discutida pelas altas lide-
ranças das empresas - de 
startups a grandes corpo-
rações. Afinal, a adoção 
de tecnologias verdes faz 
parte da estratégia das 
companhias que querem 
se manter competitivas 
no mercado e gerar mais 
valor às suas marcas.

O fato incontestável 
é que o nosso estilo de 
vida está se tornando 
cada vez mais digital, as-
sim como os negócios. A 
pandemia acelerou essa 
transformação digital: 
testemunhamos a explo-
são das vendas online 
(inclusive de produtos 
físicos tradicionais como 
apartamentos) e a am-
pliação exponencial do 
teletrabalho, das aulas 
online e do uso das redes 
sociais para substituir os 
encontros presenciais. 

A pesquisa TIC Domi-
cílios 2020, divulgada 
pelo Comitê Gestor da 
Internet do Brasil (CGI.
br) em agosto último, 
comprova este movimen-
to no país. Aumentaram 
os números de domicílios 
e indivíduos conectados 
à internet, a procura por 
serviços públicos online e 
a realização de transações 
financeiras digitais em 
comparação com 2019. 
Atualmente, somos 152 
milhões de brasileiros 
conectados à rede mun-
dial - há dois anos éramos 
134 milhões.

Paralelamente, o mun-
do vive uma mudança 
cultural relacionada ao 
uso versus a posse de 
produtos, em que progri-
dem os serviços de assi-
natura online de carros 
e residências, ao tempo 
que se multiplicam os 
streamings de tv, vídeos 
e músicas.

Portanto, os negócios 
atuais demandam mais 
infraestrutura digital, 
abrangendo dispositivos 
corporativos e pessoais, 
redes de comunicação e 
data centers. 

Os equipamentos de 
tecnologia da informa-
ção e de telecomuni-
cações se multiplicam 
para dar suporte às 
crescentes demandas 
por processamento de 
dados e, apesar de ga-
nharem eficiência ener-
gética nos últimos anos, 
aumentam o consumo 
de energia do setor. 
Portanto, a redução da 
pegada de carbono da 
infraestrutura digital 
se tornou uma agenda 
relevante na estratégia 
de ESG (Enviromental, 
Social and Governance 

ou Ambiental, Social e 
Governança) das com-
panhias. 

Como o processamento 
de dados pode contribuir 
para reduzir o impacto 
ambiental das operações, 
neste contexto em que se 
discute descarbonização, 
neutralidade de carbono 
ou net zero como um dos 
objetivos de negócios? 
Ao gerenciarmos mais 
de 300 data centers no 
Brasil e em outros países 
da América Latina, cons-
tatamos que a maioria 
está abaixo dos níveis de 
eficiência energética que 
poderiam atingir. Um dos 
recursos mais assertivos 
e econômicos para gerar 
economia de energia 
imediatamente nas es-
truturas já instaladas é a 
implantação de um plano 
de ação multidisciplinar 
(MAP), que pode dimi-
nuir até 60% do consumo.

O MAP envolve diversas 
ações combinadas que 
começam, naturalmente, 
com a revisão e renovação 
dos sistemas de energia 
e refrigeração do local, 
passam pela adoção de 
equipamentos e procedi-
mentos operacionais para 
diminuir a PUE (Power 
Usage Effectiveness) e 
vão até o monitoramento 
em tempo real de ativos 
físicos e virtuais em um 
único banco de dados, 
com uma solução moder-
na de DCIM (gerencia-
mento de infraestrutura 
de data center), com 
suporte técnico remoto 
e no local 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, 
para a tomada de decisão 
de eficiência energética 
baseada em dados.

Os data centers repre-
sentam o coração das 
operações, mas a tecnolo-
gia sempre exige um olhar 
sistêmico para a solução 
de desafios. Portanto, a 
acelerada transformação 
digital pela qual estamos 
passando, exige uma 
reflexão sobre a matriz 
energética que alimenta 
toda a cadeia de tecno-
logia da informação e 
comunicação.

Nosso país tem condi-
ções de tirar proveitos 
inigualáveis do grande 
potencial de geração de 
energia a partir de fontes 
renováveis, como solar 
e eólica. Elas permitem 
desenvolver infraestru-
turas digitais mais ver-
des, por meio do uso 
inteligente dos recursos 
naturais. Uma das gran-
des lições que tiramos da 
COP26 é que a indústria 
global de TI precisa estar 
totalmente comprome-
tida com os objetivos 
prioritários da cúpula 
climática: adaptação, 
mitigação, financiamento 
e colaboração. 

Portanto, precisamos fa-
zer a nossa parte, nos adap-
tando à nova ordem mun-
dial sustentável, mitigando 
os impactos negativos no 
ambiente, investindo na 
própria transformação e 
colaborando com a evo-
lução deste mundo mais 
digital e sustentável.

(*) - É vice-presidente comercial da 
Green4T na América Latina.

Márcio Martin (*)
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARIEDNO TADEU SANTANA DE BARROS, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em Tejipió, Recife - PE, 
no dia (04/09/1982), residente e domiciliado na Vila Canero, São Paulo - SP, filho 
de Jose Mario de Barros e de Edna Santana de Barros. A pretendente: KAROLINA 
CASETTA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/04/1979), residente e domi-
ciliada na Vila Canero, São Paulo - SP, filha de Everaldo Rodrigues e de Gloriete 
Casetta Rodrigues.

O pretendente: GLAUCO SILVA PEREIRA ORMOND, de nacionalidade brasileira, 
profissão publicitário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(02/08/1979), residente e domiciliado na Mooca, São Paulo - SP, filho de Edson 
Pereira Ormond e de Maristela Aparecida da Silva Ormond. A pretendente: ERIKA 
FERREIRA BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão design de interiores, 
estado civil divorciada, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (09/12/1989), 
residente e domiciliada na Mooca, São Paulo - SP, filha de Jose Claudio Leandro e 
de Ligia Ferreira Leandro.

O pretendente: EDER VIZZOTTO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/09/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osmar Vizzotto e de Maria de 
José Rodrigues Vizzotto. A pretendente: RENATA NUNES, de nacionalidade brasileira, 
profissão funcionária pública, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(11/09/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo 
Nunes e de Angela Marta Francisco Nunes.

O pretendente: ADRIANO PAVÃO, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/04/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Pavão e 
de Maria Sonia Alexandre Pavão. A pretendente: FABIANA SILVA SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de laboratório, estado civil solteira, 
nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia (17/04/1975), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Licindo Mauricio de Souza e de 
Silvani Silva Souza.

O pretendente: EDUARDO MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
coordenador de operações call center, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - 
SP, no dia (12/06/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Juares Martins da Silva e de Dejanira Alves Malaquia Silva. A pretendente: SABRINA 
VALICELI RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão analista de operações, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/03/1983), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Sabino Rodrigues e de Gladys 
Amaral Valiceli.

O pretendente: GABRIEL MACEDO GITAHY TEIXEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão advogado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (21/03/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Ruben Gitahy Teixeira e de Deborah Ramos Macedo. A pretendente: NATHALÍ 
PAULO MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão compradora, estado civil 
solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (15/04/1999), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco de Assis dos Santos Matos e 
de Maria Aparecida Paulo.

O pretendente: GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(30/06/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Marcos José da Silva e de Maria das Graças Ribeiro da Silva. A pretendente: 
THAYANNE FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão admi-
nistradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/06/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio da Silva 
e de Vania Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: BRENDO DA COSTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão contador, estado civil solteiro, nascido em Cruzeiro - SP, no dia (08/07/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos 
Ferreira e de Sueli Aparecida da Costa. A pretendente: DANIELLE RAMOS DE 
MELO, de nacionalidade brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (25/08/1995), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Robenildo Justino de Melo e de Sanderly 
Ramos da Silva.

O pretendente: GUILHERME FERREIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profis-
são autônomo, estado civil solteiro, nascido em Mauá - SP, no dia (22/11/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Silvio Moraes de Jesus e de Irene 
Novaes Ferreira de Oliveira. A pretendente: ESTELA MARIA CIANCIO, de nacionalidade 
brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(12/01/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Palo - SP, filha de Enzo 
Vicente Ciancio da Silva e de Maria Tereza Assante.

O pretendente: ANTONIO ALMEIDA ANDRADE JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão funcionário público, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(23/02/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Almeida Andrade e de Zilda Dias de Oliveira Andrade. A pretendente: ALINE DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil divorciada, nascida 
em Milagres - CE, no dia (24/04/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Maria Alzenir dos Santos.

O pretendente: FABIO SILVESTRINI, de nacionalidade brasileira, profissão funileiro, 
estado civil solteiro, nascido em Pirassununga - SP, no dia (22/08/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdecí José Silvestrini e de Neide 
Aparecida Rosario Silvestrini. A pretendente: CAMILA DE LIMA ALSORGHETI, de nacio-
nalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (09/02/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Jorge Alborgheti e de Sueli Maria de Lima Alborgheti.

O pretendente: DANILO FIGUEIREDO COSTA, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico de eletrôntca, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(07/06/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Joari Costa Nunes e de Maria Letice Figueiredo Costa. A pretendente: ISABELLA 
IDALGO SANTUCCI, de nacionalidade brasileira, profissão representante comercial, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/11/1994), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Eugênio Santucci e de 
Geisa Idalgo Santucci.

O pretendente: ARNON GRUNKRAUT, de nacionalidade brasileira, gastrônomo, divorcia-
do, nascido nesta Capital, Barra Funda, SP, no dia (06/12/1955), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Nojech Grunkraut e de Fela Grunkraut. A pretendente: PAULINA 
ROSENBERG KITTMAN, de nacionalidade brasileira, aposentada, divorciada, nascida 
no Rio de Janeiro, RJ, no dia (30/03/1956), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Abrahão Kittman e de Sonia Rosenberg Kittman.

O pretendente: BENEDITO KRAKER, de nacionalidade brasileira, microempresário, 
divorciado, nascido em José Bonifácio, SP, no dia (25/04/1951), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Olimpio Kraker e de Rosalina da Silva. A pretendente: ELIANA 
ORSI, de nacionalidade brasileira, microempresária, solteira, nascida em Mirandópolis, 
SP, no dia (20/08/1972), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Euclides Orsi 
e de Teresa Ferreira Orsi.

O pretendente: CARLOS ALBERTO CLAUDIANO FILHO, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em Poços de Caldas, MG, no dia (05/10/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Claudiano e de Odila Maria Toledo 
Monteiro Claudiano. A pretendente: ALESSANDRA REGINA PAVANELLO, de naciona-
lidade brasileira, funcionária pública estadual, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (16/02/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Pavanello 
e de Nilza Menegali Pavanello.

O pretendente: FELIPE NICASTRO CORREIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
professor, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Correia da Silva e de Teresa Nicastro. A pretendente: 
ADRIANA CAPOVILLA, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/01/1969), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Maurice Carlos Capovilla e de Anna Maira Pareschi Capovilla.

O pretendente: FILIPE SAOUDA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, arquite-
to, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Rivaldo Pereira do Nascimento e de Eudocia Saouda do Nascimento. 
O pretendente: RAPHAEL HORÁCIO MACHADO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, 
assistente executivo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1985), residente 
em Brooklyn, NY, Estados Unidos da América e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Carlos Augusto Moreira Filho e de Regina Helena Peña Machado Moreira.

O pretendente: GERSON MENEGATI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1999), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Gerson Menegati e de Marisa Fernandes Menegati. A pretendente: 
GIOVANNA DE CAMILLIS BIGNAMI SERAFIM, de nacionalidade brasileira, econo-
mista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1997), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Anderson Luiz Serafim Bignami e de Erika Eury de Camillis 
Serafim Bignami.

O pretendente: GUILHERME CIARAVOLO SOLER, de nacionalidade brasileira, assis-
tente administrativo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/03/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ricardo Marques Soler e de Edlaine 
Ciaravolo Soler. A pretendente: GRAZIELLA MIRIAM SERVINI, de nacionalidade bra-
sileira, assistente financeira, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/03/1994), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Roberto Pereira Servini e de 
Meire Aparecida de Morais Servini.

O pretendente: LUÍS FILIPE VIZOTTO GOMES, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Luiz Flávio Gomes e de Thaís Adele Bonini Vizotto Gomes. A preten-
dente: LUANA CRISTINA GALLO, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/12/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Ricardo William Silveira Gallo e de Neusa Harumi Yokota Gallo.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO FILIZZOLA D'URSO, de nacionalidade brasileira, advo-
gado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luiz Flavio Borges D'Urso e de Ancila Dei Filizolla D'Urso. 
A pretendente: RAQUEL ARAUJO FERRARI CAMARGO, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida em Itapeva, SP, no dia (07/08/1989), residente e domiciliada 
em Itapeva, SP, filha de Renato Ferrari de Almeida Camargo e de Elizete Santos de 
Araujo Camargo.

O pretendente: RAFAEL RUBIO DIAS, de nacionalidade brasileira, técnico de TI, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1994), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Laercio de Souza Dias Filho e de Eliana de Fatima Rubio Dias. A pretendente: 
FABRICIA OLIVEIRA SOCORRO, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1989), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de João do Perpetuo Socorro e de Marilda Oliveira Socorro.

O pretendente: RENAN AUGUSTO FREIRE VENDRAME, de nacionalidade brasileira, 
analista de operações, solteiro, nascido em São Vicente, SP, no dia (14/10/1992), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gerson Sebastião Vendrame e de 
Aparecida Tamara Gomes Freire. A pretendente: GIOVANA PREVIATO MONTEIRO, de 
nacionalidade brasileira, analista de processos, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (05/03/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leandro Monteiro 
e de Nilza Morales Previato Monteiro.

O pretendente: RICARDO MAIORGA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Ricardo Maiorga e de Solange Andre Maiorga. A pretendente: MONIKY 
MONTEIRO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (22/03/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Marino Iniesta de Andrade e de Sandra Maria Monteiro de Andrade.

O pretendente: RODRIGO FREGNAN, de nacionalidade brasileira, ator, solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (08/08/1975), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Gilberti Carminati Fregnan e de Ana Tristão Fregnan. A pretendente: THAÍS RIGOLON, 
de nacionalidade brasileira, gerente de projetos, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (07/08/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Guilherme Jacob 
Rigolon e de Walkiria de Oliveira Rigolon.

O pretendente: THIAGO MUNOZ SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Vicente Santos e de Rosa Munoz Flores. A pretendente: ANA MARIA DA 
SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, balconista, divorciada, nascida em Limoeiro, 
PE, no dia (13/06/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severino 
Gomes da Silva e de Maria Bezerra da Silva.
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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:

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

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 6
58

2-
87

C
D

-5
35

F-
AC

56
.




