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Um trilhão e meio de reais por ano. Esse é o valor estimado que as 
empresas gastam com dificuldades estruturais, burocráticas e econô-
micas para se manterem ativas e em compliance no Brasil, segundo 
dados do Ministério da Economia.  Realidade essa que posiciona o 
Brasil em 184° lugar no ranking de 190 países mais complexos e 
onerosos do mundo, e na 124° colocação quando o assunto é facili-
dade em fazer negócios. Com 92 tributos, impostos e taxas em vigor 
no país neste momento, em 30 anos a fatia representada pela carga 
tributária bruta dos governos federal, estaduais e municipais no PIB 
brasileiro registrou um progressivo crescimento.  

Ineficiência tributária chega a R$ 370 bilhões por ano

Enquanto empresas estão começando a encontrar seu ritmo com 
o trabalho remoto, o local de trabalho começou a evoluir novamente 
com o surgimento do metaverso. Uma nova pesquisa da Lenovo1 
revela que quase metade dos funcionários (44%) estão dispostos a 
trabalhar no metaverso e acreditam que ele pode oferecer benefícios 
como produtividade para o local de trabalho.  

Funcionários estão dispostos a adotar um ambiente 
de trabalho no metaverso

O exercício de entender o outro é não uma tarefa fácil, mas es-
sencial. Por vezes pode parecer impossível, já que crescemos sem 
perceber a importância desse processo, mas a prática leva ao desper-
tar. Entender o que o próximo quer de nós não tem relação apenas 
com uma das partes, mas significa evoluir em conjunto. Podemos 
começar com três conceitos importantes: a alteridade, a empatia e 
a escuta ativa.  

Transformação Digital: um olhar através  
da comunicação
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Inscrições abertas para programa de mentoria 
exclusivo para mulheres do agro

@Estão abertas as vagas para o Programa de Mentoria Mulheres na 
Alimentação e Agronegócio, apoiado pela Alltech. Com prazo de 

inscrições até 31 de janeiro, a iniciativa visa estimular o intercâmbio 
de ideias e o desenvolvimento profissional, criando uma rede de net 
working entre as participantes. As interessadas podem selecionar, no 
ato do cadastro, suas preferências, como: idioma, área de atuação no 
agronegócio e região. O projeto é resultado da parceria entre a Alltech 
e a pesquisa Women in Food & Agriculture (WFA), que está conver-
tendo ideias em ações e conectando mulheres que atuam no setor 
agroalimentício com mentoras capazes de impulsionar suas carreiras. 
Afinal, a presença feminina no campo é uma realidade crescente e, se 
trabalhada, pode chegar à igualdade em relação aos homens. No Brasil, 
por exemplo, conforme estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as 
mulheres já ocupam 34% dos cargos de gestão do agronegócio (https://
www.wfasummit.com/wfa-mentorship-program).    Leia a coluna 
completa na página 2

AI/Programa de Mentoria Mulheres na Alimentação e Agronegócio

O atendimento é a alma de 
qualquer negócio. 

Muitas das vezes para entender como os 
clientes se sentem em relação à em-

presa é necessário ouvi-los para encontrar 
pontos que podem ser melhorados, e assim, 
continuar garantindo uma boa experiência 
que atenda às reais necessidades de cada 
consumidor.

Prática antiga, mas não obsoleta, as 
pesquisas de satisfação são o melhor meio 
para identificar com mais precisão as fa-
lhas do negócio, o que vem dando certo e 
implementar ações que possam resolver os 
problemas citados com mais agilidade. Esse 
serviço acaba se tornando o melhor canal 
direto entre o consumidor e a empresa.

Anderson Lucila, COO da SmartComm 
- franquia que busca aproximar empresas 
e clientes com soluções inteligentes em 
comunicação – explica que esse tipo de 
serviço é essencial para entender como o 
cliente enxerga a empresa em todos os pro-
cessos, seja ele infraestrutura, localização, 
atendimento, entre muitos outros aspectos. 

“Tudo o que estiver relacionado ao pro-
duto/serviço, será avaliado pelo cliente, 
com isso, as decisões de investimento e 
melhorias serão definidas com muito mais 
assertividade. A partir das pesquisas de 
satisfação é possível identificar de que ma-
neira ela é lembrada por um determinado 
público-alvo e ainda, como ela se posiciona 
no mercado”, diz.

Lucila explica que a pesquisa de satis-
fação da SmartComm é criada através de 
um script elaborado pelo cliente com a 
ajuda do franqueado, onde são definidas 
as perguntas que serão feitas e como de-
vem ser as respostas. Após a conclusão, o 
script é passado pelo franqueado para a 
área de desenvolvimento da franquia para 
que seja confeccionado e disponibilizado 
na plataforma do cliente. 

Pesquisa para medir o gosto do 
cliente e a rentabilidade do negócio
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Uma vez na plataforma, o cliente pode 
disparar para a quantidade de pessoas 
que achar necessário. A pesquisa pode ser 
acompanhada em tempo real e após três 
dias de campanha já é possível analisar os 
dados via relatório em forma de gráfico.

Os métodos usados são: 

NPS – Sigla para Net Promoter Score, 
metodologia que se baseia em uma pergunta 
quantitativa simples, exemplo: “Em uma 
escala de zero a dez, qual é a probabilidade 
de recomendar esta companhia a um amigo 
ou familiar?”. Além dessa questão, há uma 
outra, qualitativa, para que o cliente justifi-
que a nota dada, caso esta esteja entre 0 e 3.

Questionário de satisfação - Baseia-
-se em um questionário, geralmente de 5 
a 10 perguntas breves e diretas. É possível 
optar por questões de múltipla escolha e 
classificação numérica, no final é interes-
sante incluir uma pergunta aberta, com o 
intuito de coletar o máximo de informações 
possíveis. A pesquisa de satisfação pode 
ser feita por meio do SMS, WhatsApp e 
chatbot, e segundo a franquia, em média 
há o retorno de cerca de 40% das mensa-
gens enviadas. 

De olho na experiência do cliente - 

Esse tipo de serviço proporciona inúmeras 
vantagens. Para o funcionário da empresa 
é possível identificar e resolver conflitos; 
aumento da produtividade; melhoria da 
comunicação interna; maior eficiência 
nos feedbacks e na tomada de decisão; 
avaliação da satisfação do funcionário, e 
retenção de talentos.

Já para os clientes é capaz de entender 
a experiência dele durante sua jornada; 
conhecer seu público; aperfeiçoar pro-
dutos/serviços e impulsionar a aceitação; 
melhorar e qualificar o atendimento pres-
tado, e adotar estratégias mais inteligentes 
e impactantes. O empresário enfatiza que 
esse tipo de serviço é muito adotado por 
empresas dos segmentos de saúde, con-
cessionárias, imobiliárias/ construtoras, 
entre outras.  

“O pós-venda é o momento mais oportu-
no para avaliação. As equipes devem estar 
preparadas para o feedback e saber anali-
sar quando é hora de mudanças internas. 
Para otimizar o atendimento e fidelizar o 
cliente, toda empresa deve adotar esse tipo 
de estratégia para construir uma imagem 
mais positiva entre cliente e marca”, fina-
liza Lucila. - Fonte e outras informações: 
(www.smartcomm.digital).

A IMAgEM é FuNDAMENTAL

Drone opera em voos comerciais  
de até três km

O iFood, em parceria com a Speedbird Aero, poderá realizar entregas 
de delivery com o uso de RPA (Aeronave Remotamente Pilotada). A 
autorização para uso diário comercial recebida pela Anac é inédita e a 
primeira das Américas. Há dois anos, o projeto foi realizado de forma 
pioneira em período de testes de viabilidade em diferentes regiões e 
contextos. Esse período comprovou a possibilidade de operar drones 
com o propósito de entregas e, com isso, obter essa Autorização que 
habilita a RPA no modelo DLV-1 NEO, fabricada pela Speedbird Aero, a 
operar comercialmente em rotas BVLOS (Beyond Visual Line of Sight, 
em inglês), ou seja, além da linha de visada visual do piloto. A conquista 
é considerada um marco na aviação do país, e também para o segmento 
do delivery, pois torna uma realidade o transporte de alimentos e ou-
tros produtos de maneira regular e escalável.    Leia a coluna 
completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: Portal do Entregador iFood/reprodução

QuAL A IMPORTâNCIA DA MARCA 
PARA O suCEssO DE uM NEgóCIO?

    Leia na página 4

Custo de vida em sP
Segundo estudo feito pela Ferco-

mercio-SP, o custo de vida teve alta de 
10% em 2021, na Região Metropolitana 
de São Paulo. A elevação foi a maior 
desde 2015, quando o índice registrou 
uma alta de 11,56% no custo de vida 
ao longo daquele ano. O aumento foi 
maior para as pessoas mais pobres. 
Para a classe E, a elevação chegou a 
11,38%. Na classe A, a alta ficou em 9%. 
O aumento internacional dos preços do 
petróleo provocou alta de preços em 
cadeia (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/qual-a-importancia-da-marca-para-o-sucesso-de-um-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-era-dos-ressentimentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/funcionarios-estao-dispostos-a-adotar-um-ambiente-de-trabalho-no-metaverso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ineficiencia-tributaria-chega-a-r-370-bilhoes-por-ano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transformacao-digital-um-olhar-atraves-da-comunicacao/


www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira 25 de janeiro de 20222

Passaporte da vacina: 
mecanismo de controle 

de transmissão da 
covid-19?

O passaporte da 
vacina da Covid-19 
é uma ferramenta 
que permite aos 
indivíduos provarem 
que estão totalmente 
vacinados contra o 
Coronavírus 

A exigência da apre-
sentação de com-
provante de vacina 

contra a Covid-19 para 
viajantes que chegam ao 
Brasil, determinada pelo mi-
nistro Luís Roberto Barroso 
em concordância com as 
recomendações da Anvisa, 
foi validada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
no dia 15 de dezembro. O 
comprovante foi  discutido 
pela primeira vez no início 
de 2021, quando as vacinas 
foram disponibilizadas.

No Brasil, 20 capitais es-
tão exigindo o passaporte 
da vacina para eventos de 
grande porte. No mundo, 
além do Brasil, outros países 
da América do Sul - exceto 
Venezuela e Paraguai, que 
exigem apenas teste nega-
tivo para entrada em seus 
territórios – estão cobrando 
o certificado de vacinação. 
Tanto Estados Unidos quan-
to Canadá também adota-
ram o passaporte da vacina. 

Para vários países da 
Europa como Alemanha, 
Espanha, França também 
é necessária a certificação 
de imunização completa 
dos viajantes. Mas, exigir 
passaporte vacinal é algo 
novo? Não, já temos essa 
exigência desde 2005 com 
a vacina da febre amarela. 
Muitos países com risco para 
a doença exigem que os via-
jantes comprovem que estão 
imunizados. Então, qual a 
importância do passaporte 
da vacina da Covid-19? 

Em primeiro lugar, tem 
sido registrado em paí-
ses cuja vacinação está 
bem avançada, como, por 
exemplo, no Brasil, que 
houve  redução no número 
de casos, hospitalizações e 
mortes. Isso comprova que 
a vacina realmente tem 
sido um diferencial para o 
controle da pandemia. Em 
segundo lugar, pesquisas 
científicas têm mostrado 
uma menor transmissão do 
vírus de pessoas vacinadas 
para não vacinadas. 

Por exemplo, uma pessoa 
não vacinada que mora com 
uma pessoa vacinada (que 
tem um contato mais próxi-
mo e mais prolongado) tem 
um risco menor de adquirir 
a Covid-19, algo em torno de 
30%. Outro fato importante, 
é que pessoas vacinadas, 
mesmo quando infectadas, 
conseguem eliminar o vírus 
mais rápido do que pessoas 
não vacinadas, podendo re-
duzir, dessa forma, o tempo 
de transmissão da doença. 

Elas também podem elimi-
nar menos partículas virais 
para o ambiente, transmi-
tindo menos o vírus. 

A redução da transmissão 
é necessária para reduzir a 
circulação do vírus, alcan-
çar a imunidade coletiva e 
colocar fim à pandemia. A 
exigência de um passapor-
te da vacina pode também 
estimular as pessoas não 
vacinadas, e que têm acesso 
à vacina, a se vacinarem, au-
mentando assim a cobertura 
vacinal mundial. Também é 
importante lembrar que a 
vacina vai além do direito 
individual. Isso porque, ao 
tomar a decisão consciente 
de que não quer se vacinar, 
a pessoa não apenas coloca 
em risco a sua saúde, mas 
também a saúde de toda a 
coletividade. 

Assim sendo, a recusa à 
vacinação promove a conti-
nuidade da pandemia, cau-
sando prejuízos não apenas 
na saúde pública, mas tam-
bém no desenvolvimento 
sócio-econômico-cultural e 
educacional de uma nação. 
Um questionamento pode 
surgir: o passaporte da vaci-
na é o suficiente para conter 
a transmissão da doença? 
Infelizmente não. 

Como vimos, pessoas 
vacinadas também podem 
se infectar e transmitir a 
doença, apesar da taxa de 
transmissão ser menor. Por 
esse motivo, além da vaci-
na, é importante também 
permanecer com as outras 
medidas sanitárias, como 
higienização das mãos, 
distanciamento social e, 
principalmente, fazer o 
uso de máscara, que reduz 
a transmissão de gotículas 
ao respirar, falar, rir, cantar 
etc, para o ambiente.  

Além de exigir o passapor-
te da vacina de estrangeiros 
ou brasileiros que retornam 
do exterior, outras medidas 
seriam importantes, como 
cobrar o teste negativo para 
Covid-19 antes da entrada 
no país, quarentena para 
pessoas não vacinadas que 
não tiveram acesso à vacina, 
como as que vêm de países 
do continente africano ou 
para quem tem alguma 
contra-indicação à vacina.

Enquanto não tivermos 
outros meios de controle 
da pandemia neste mundo 
globalizado, a exigência 
dessa certificação para pes-
soas com acesso à vacina, 
pode ser sim um possível 
mecanismo de controle da 
disseminação do SARS-
COV2. Lutemos então para 
que todos os países possam 
ter acesso à vacina, pois, só 
dessa maneira, conseguire-
mos frear novas variantes e 
a pandemia.

(*) - É infectologista, 
doutora em Ciências e professora 

de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias do curso de Medicina da 

Universidade Positivo (UP).

Viviane de Macedo (*)

A Eutbem ingressa no mercado financeiro como a pri-
meira fintech de consórcio totalmente digital e voltada 
para as mulheres. A nova administradora foi autorizada 
pelo Banco Central e está focada em desintermediar 
a venda de consórcios feita   quase que pelos grandes 
bancos e conglomerados financeiros. A empresa quer 
proporcionar acesso ao crédito justo para as mulheres 
e ser uma catalisadora de realizações de sonhos, sejam 
eles: abrir um negócio, reformar a casa, viajar, fazer  uma 
faculdade, uma cirurgia plástica ou a festa de casamento. 

Isso tudo, sem ter que recorrer a financiamentos ou 
empréstimos com altas taxas de juros. Inspirada pelos 
Sete Princípios de Empoderamento das Mulheres cria-
do pela ONU, foca em especial em dar vida à equidade 
de gênero ao incentivar o primeiro princípio (liderança 
corporativa), o quarto princípio (educação e formação) 
e o quinto princípio (políticas de empoderamento de 
mulheres). O mercado de consórcios representa 3,9% 
do PIB brasileiro, mas ainda é muito tradicional. Prati-
camente opera da mesma forma desde a sua criação na 
década de 60. 

O setor totalizou  R$289 bilhões de ativos no ano passa-
do, e apesar de ter atingido recorde em outubro, com 8,4 
milhões de consorciados, e R$181,85 bilhões em créditos 
comercializados, o mercado ainda está concentrado em 
poucos players. Os dados da Abac (Associação Brasilei-
ra de Administradoras de Consórcio) tornam evidente 
a alta concentração do setor onde apesar de existirem 
142 administradoras de consórcio, mais de 50% das 
cotas pertencem aos grandes bancos e conglomerados 
financeiros. Esses players não tem incentivo em inovar ou 
mudar a forma como a venda de consórcios é feita hoje. 

A Eutbem quer trazer uma nova forma de se relacionar 
com o público, em especial o feminino, com uma solução 
mais digital e didática. Nem sempre as mulheres têm a 
mesma oportunidade para a conquista de crédito. “A 
missão da Eutbem é incentivá-las a dar o primeiro passo 
rumo à realização de seus sonhos, por meio de parcelas 
acessíveis e com planos simples de entender, sem pega-
dinhas ou taxas escondidas” completa Cristina Famano, 
sócia-fundadora e CEO da Eutbem. 

Hoje em dia, muito dos sonhos das pessoas são da ca-
tegoria de serviços, o mais jovem dos tipos de consórcios 
criado em 2008, e que chama a atenção pelos indicado-
res de crescimento: em 2020, o segmento fechou com 
171% a mais de créditos disponibilizados em relação a 
2019, totalizando R$461,55 milhões e, pela primeira vez, 
desde que foi criado, ultrapassou a casa de R$1 bilhão 

Empresa focada em tecnolo-
gia e líder em soluções para a 
indústria, a Siemens reforça seu 
portfólio com o lançamento do 
“Comos Mobile Worker”, novo 
aplicativo de software para ge-
renciamento de dados móveis 
com funcionalidades integradas 
de realidade aumentada. O novo 
dispositivo foi desenvolvido em 
cooperação com a Augmensys 
GmbH, especialista na área de 
gestão de dados móveis e rea-
lidade aumentada. 

Para a manutenção rápida e 
segura das plantas de processo, 

o aplicativo visualiza e processa 
todos os dados necessários, por 
exemplo, de sistemas ERP, dados 
de engenharia e também dados 
vivos do sistema de controle de 
processos em uma interface fácil 
de usar. Graças à conexão direta 
com o software de engenharia 
Comos, todos os dados de en-
genharia podem ser vinculados 
e, assim, possibilitar uma visão 
holística da planta. 

Alterações ou anotações po-
dem ser transferidas de forma 
fácil e segura através da troca 
bidirecional entre os sistemas. 

A integração dos dados de loca-
lização também suporta nave-
gação no local. Se necessário, 
a realidade aumentada exibe 
as informações relevantes para 
o usuário em um dispositivo 
móvel, como um tablet, smar-
tphone ou óculos de dados. O 
usuário pode editar os dados 
diretamente no campo e, por 
exemplo, documentar pacotes 
de trabalho como “feito” e im-
portar fotos e notas de volta 
para as fontes de informação 
correspondentes através de 
uma interface bidirecional. 

Essas informações ficam aces-
síveis a todos os funcionários au-
torizados e, por sua vez, podem 
ser processadas diretamente. 
Ao entrar em contato com o 
técnico de serviço via chat por 
vídeo, os tempos de inatividade 
não planejados da planta podem 
ser reduzidos a um mínimo ou 
evitados completamente. Os 
casos de uso incluem comis-
sionamento, inspeção, manu-
tenção móvel e acesso remoto 
a especialistas. Uma conexão 
contínua de Ethernet do sis-
tema não é necessária, pois os 

dados processados pela função 
offline podem ser sincronizados 
retrospectivamente. 

O aplicativo Comos Mobile 
Worker é baseado na plataforma 
de software UBIK do parceiro 
da Siemens, Augmensys, e tam-
bém pode ser usado de forma 
autônoma. A solução faz parte 
do “Siemens Digital Worker”, 
um conceito que permite a 
equipe operacional digitalizar e 
automatizar o trabalho no campo 
utilizando tecnologias de ponta, 
como AR/VR. Mais informações: 
(www.siemens.com.br).

Esse modelo de negócio 
funciona como um 
centro logístico e de 

distribuição, em que as em-
presas recebem os pedidos 
pela internet ou contato 
direto com um atendente. 

O principal diferencial 
é o prazo de entrega, que 
geralmente é de até 24 
horas. Além disso, mais de 
um pedido pode ser cole-
tado ao mesmo tempo, o 
que otimiza o trabalho dos 
colaboradores. De acordo 
com Eduardo Maia, CTO da 
GTI Plug, alguns varejistas 
viram a oportunidade de 
transformar lojas físicas 
em dark stores tempora-
riamente. 

“Essa experimentação 
permite observar se é pos-
sível adaptar determinados 
negócios para esse tipo 
de modelo. Comerciantes 
costumam usar esse tempo 
de teste para modelar uma 
operação de dark store 
permanente, o que também 
serve como um período de 
aprendizado para um novo 
modelo de negócio”, relata. 

Transformar sua loja física em 
Dark Store pode ser a solução

Com o crescimento do sistema de dark stores no Brasil, varejistas por todo o país começam a abrir 
os olhos para esse setor que pode aumentar exponencialmente o lucro de empresas durante o atual 
momento de crise econômica

revelou que, só naquele ano, 
mais de 20 milhões de pes-
soas começaram a comprar 
pela internet. Foram 301 
milhões de compras por 
métodos digitais, o que gerou 
um crescimento de 68% em 
comparação ao ano anterior. 

De acordo com o CTO da 
GTI Plug, a pandemia do Co-
ronavírus alavancou a força 
dos e-commerces em geral, 
o que acelerou o processo de 
compras por outros canais 
além do físico. “As marcas 
tiveram que se adaptar para 
continuar no mercado de 
forma competitiva ou até 
sobreviverem. 

Nos EUA, por exemplo, a 
maioria das grandes marcas 
optou por passar por esse 
processo. Em algum momen-
to, sua marca deverá entrar 
nesse modelo de negócio 
para se manter atualizada, 
tendo em vista que as dark 
stores vieram para ficar e 
com certeza farão parte do 
futuro do varejo”, finaliza o 
especialista. - Fonte e mais 
informações em: (https://
gtiplug.com.br/).

Ao adentrar no setor, os 
custos de vários critérios 
devem ser considerados. 
Novos funcionários, mais 
espaço de armazenamento, 
software para gerir pedidos 
e vários outros itens são 
necessários. 

Maia revela que existem 
especialistas que avaliam 
se é viável usar o mesmo 
espaço de uma loja física 
para a dark store. “Se seus 
pedidos online tiverem gran-

de demanda diária, pode ser 
um sinal de que você deve 
implantar uma dark store à 
parte, evitando problemas 
de logística, conflito de es-
toque e atendimento lento”, 
pontua.

O crescimento das dark 
stores tem relação direta 
com a mudança na forma 
de consumo e do avanço 
das compras digitais no dia 
a dia das pessoas. Em 2020, 
uma pesquisa da ABComm 

O crescimento das dark stores tem relação direta com a mudança 
na forma de consumo e do avanço das compras digitais.
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Mercado de consórcio com produto 
voltado para as mulheres

de créditos comercializados e mais de 197,20 mil cotas 
ativas até outubro de 2021.

“O que realmente queremos é conversar com as mulhe-
res e oferecer um produto que tenha uma comunicação 
voltada para nós, sem clichês, que dialogue de verdade”, 
explica Cristina Famano, sócia-fundadora e CEO da 
Eutbem. Depois de 21 anos atuando em empresas como 
Apple, Vivo, Nextel e SKY, ela tomou a decisão de mudar 
de lado e empreender em um segmento que pudesse 
gerar real impacto na vida das mulheres. 

Segundo dados da Abac, somente 35% dos consórcios 
pertencem às mulheres, apesar de 45% dos lares brasi-
leiros (34,4 milhões) serem chefiados por elas, segundo 
dados da PNAD Contínua, divulgados em maio de 2019 
pelo IBGE. A Eutbem  aposta em oferecer um espaço 
com textos e vídeos que conversem diretamente com 
as mulheres, trazendo informações que ajudarão no 
planejamento financeiro de seus sonhos. A ideia é fazer 
com que as clientes tenham mais informações para es-
colher qual o melhor consórcio atenderá suas demandas 
e gastos envolvidos. 

A empresa entra no mercado trazendo uma oferta de 
lançamento com taxa zero até a contemplação, sem co-
brança retroativa. Após a contemplação, a taxa mensal é 
de 0,5% do crédito. A empresa forma grupos pequenos, 
onde há maior probabilidade de ser contemplada no 
sorteio. As cartas de crédito variam de R$15 mil a R$25 
mil, com parcelas a partir de R$375,00 e prazo de 30 a 
40 meses de duração. - Fonte e outtras informações: 
(www.eutbem.com.br).

O objetivo é empreender em um segmento que possa gerar real 
impacto na vida das mulheres.
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A realidade aumentada na manutenção da indústrias de processo



Inteligência artificial 
para humanizar 
as interações

Frequentemente as 
empresas recebem 
perguntas de seus 
clientes, que desejam 
entender melhor 
alguma questão 
ou até mesmo 
solucionar um 
problema

Imagina como seria bom 
se existisse uma ferra-
menta que as ajudassem 

a responder às dúvidas 
recorrentes do trabalho, 
de forma empática e eficaz, 
para otimizar o tempo de 
cada atendimento. Bom, 
isso já é possível por meio 
do uso de inteligência arti-
ficial. Na prática, o intuito 
da aplicação dessa tecno-
logia nesse processo não é 
substituir, mas sim agregar. 

A proposta é ter um 
ambiente de atendimento 
misto, no qual a tecnologia 
e o humano trabalhem em 
conjunto para que possam 
trazer melhores resultados, 
tanto para a vida pessoal 
diária, quanto para o mundo 
dos negócios. Essa, inclu-
sive, já é uma realidade 
para muitas empresas que 
optaram por aderir a pelo 
menos uma das frentes da 
IA em sua atuação. 

Dentro do guarda-chu-
va de possibilidades que 
essa tecnologia apresenta, 
uma bem conhecida pelo 
mercado profissional é a 
de processamento de lin-
guagem natural. Por meio 
do uso de inteligência arti-
ficial, é possível interpretar 
diálogos e criar conversas 
entre humanos e robôs de 
forma empática e emocio-
nal durante o atendimento 
aos clientes. 

As ferramentas de Natu-
ral Language Processing 
(NLP) são capazes de de-
tectar como o humano se 
apresenta, como ele fala e 
quais são as sensações que 
ele passa durante o diálogo 
e, assim, identificar padrões 
e descobrir as intenções por 
trás daquilo. 

Contudo, num país tão 
rico culturalmente como 
o Brasil, com tanto regio-
nalismo, é fundamental 
treinar os chatbots - robôs 
especializados nesse tipo 
de atividade - a entende-
rem palavras e expressões 
típicas, como “um cadi-
nho”, “bah”, “tchê”, “logo 
ali”, entre tantas outras. 
Pois, por trás de cada um 
desses fonemas, há uma 
intenção e uma informa-
ção, que, ao interpretar, 
uma pessoa conseguiria 
entender com facilidade 
e seguir com a conversa 
de maneira fluída. 

A inteligência artificial 
precisa aprender a ter 
essa mesma habilidade 
para dar continuidade de 

forma efetiva a um aten-
dimento. Talvez fique o 
questionamento de qual 
é a real vantagem de en-
sinar uma máquina a ter 
a capacidade de realizar 
atividades como essa. 
O propósito é simples: 
criar recursos para que 
se possa estabelecer re-
lações de atendimento 
mais humanizadas, de 
uma pessoa para outra. 
Parece controverso? Na 
verdade, não é. 

Quando se automatiza 
processos operacionais 
que necessitariam de um 
atendimento humano pro-
longado para atividades 
mais triviais, gerando repe-
tição e desgaste, você traz 
a possibilidade de agilizar 
as demandas e fazer com 
que a pessoa que está 
atendendo foque toda sua 
atenção em um só ponto: 
no outro humano que está 
por trás da linha. 

O ganho de tempo e agili-
dade nos outros processos 
corriqueiros, alcançados 
com a automação, permite 
que o profissional canalize 
a atenção necessária para 
resolver a questão de quem 
está sendo atendido de for-
ma mais atenciosa, pessoal 
e de qualidade. Isso estreita 
a relação humana e otimiza 
a troca entre os dois.

Essa prática já é realida-
de em muitas empresas e 
tende a crescer. 

A projeção é que todo o 
mercado de IA comece a se 
expandir para uma estrutu-
ra que tem uma expectativa 
de tamanho de 2,5 bilhões 
de dólares, com mais de 2 
mil competidores traba-
lhando em plataformas con-
versacionais que envolvem 
inteligência artificial. Com 
aderência a essas soluções, 
uma grande tendência de 
mercado é o crescimento 
e investimento em tecno-
logias que caminhem rumo 
a automação de processos 
conversacionais.  

Isso utilizando técni-
cas de machine learning, 
deep learning e process 
mining, que conseguem 
ajudar a analisar esses 
atendimentos humanos e 
indicar em quais pontos 
é possível focar para que, 
de fato, possa realizar uma 
transformação e trazer um 
resultado efetivo para a 
organização, além de um 
atendimento final cada 
vez mais humanizado e 
acolhedor para o cliente. 

A tecnologia será a peça 
necessária para humanizar 
os processos e permitir 
realizar interações mais 
pessoais, para que o hu-
mano possa focar no que 
realmente importa: o outro 
humano.

(*) - É Diretor de Produto da Woopi, 
empresa do Grupo Stefanini.

Ricardo Andrade (*)

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Companhia de Biodiesel do
Vale do São Francisco - BIOVASF

CNPJ/MF 07.803.979/0001-85 - NIRE 35.300.583.914
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Biodiesel do Vale do São Francisco -
BIOVASF para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 31 de janeiro de 2.022, às 11:00hs,
na sede da Companhia, na na Rua Boa Vista, 254, 10º andar, Centro, CEP 01014-907, São Paulo/SP, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Transformação da Companhia em Sociedade Empresária
Limitada. São Paulo, 17 de janeiro de 2.022. Roberto Dotta Filho, Diretor.                                      (21, 22 e 25)

Diferentemente do que se imagina, a negociação não 
é uma estratégia geradora de conflitos. Quem faz essa 
afirmativa é o consultor e especialista em negociação, 
Jorge Guerén, diretor global do Team Business Group, 
empresa especializada em tornar negócios mais lucrativos 
por meio das consultorias e programas especializados de 
negociação e inovação. 

A economia global, em retomada, desafia as instituições 
à renovação constante com o propósito de restabelecer o 
equilíbrio entre investimento e lucratividade. As tomadas 
de decisões devem ser eficazes, ter como base estratégias 
que possam ser positivas para o segmento de atuação e 
promover, inclusive, projeção no setor. 

Guerén conta que negociar é uma forma de estreitar 
relacionamentos e estabelecer laços comerciais ainda mais 
fortes entre as partes, onde todos deveriam sair satisfeitos. 
Além disso, diz que existem inúmeras formas de negocia-
ção. Se bem aplicadas, a probabilidade de sucesso é alta.

“Investir na capacitação profissional para negociações é 
essencial atualmente! O mercado está mais duro e com-
petitivo. Se antes a concorrência já era acirrada, agora, 
para se destacar, o diferencial tem que ser ainda maior 
durante as transações. O profissional dessa área deve 
estar preparado. Fazer da teoria a prática e ter sucesso”, 
explica Guerén. 

Os princípios da negociação estão instaurados dentro 
de todas as instituições, independentemente da área de 
atuação, e tem como alicerce principal a confiança entre 
os negociadores, que apresentam os seus interesses, 
expectativas, vantagens, benefícios, medos, dúvidas, 
apreensões e prazos nas reuniões empresariais. 

“Negociar depende da prática e da aplicação da teoria. 
O que fazemos para diferentes empresas, pelo mundo, é 
preparar o executivo e a equipe para as situações mais 
diversas da negociação, pois elas podem ser simples e rá-

Negociar é uma forma de estreitar relacionamentos e 
estabelecer laços comerciais ainda mais fortes.

E alguns desses canais 
são de total respon-
sabilidade das empre-

sas, que devem garantir uma 
boa comunicação para obter 
e fidelizar os clientes. 

É disso que se trata o 
Omni channel, uma estra-
tégia de conteúdo que visa 
trabalho integrado entre os 
canais para que a experi-
ência do consumidor seja a 
melhor possível. “Quando 
você tem um ponto de venda, 
deve oferecer um ambiente 
amigável e organizado, com 
hierarquização de produtos 
e pessoas que atendam 
rapidamente, com conheci-
mento sobre o negócio. No 
ambiente digital, funciona 
da mesma forma. 

O consumidor só volta 
quando se sente confortável 
e obtém interações rápidas 
e efetivas. Ocorre o mesmo 
quando o negócio é híbrido 
e funciona tanto no meio 
físico quanto no digital”, 
explica Marcelo Castilho, 
especialista em vendas da 
PhoneTrack. “Por isso, os 
canais de comunicação que 
a empresa disponibiliza são 
decisivos para garantir uma 
boa experiência para o clien-
te”. Um meio de comunica-
ção não chega a substituir 
totalmente o outro. 

Para que a venda seja rea-
lizada com sucesso, o ideal é 

Omnichannel é uma estratégia de conteúdo que visa trabalho 
integrado entre os canais para que a experiência do consumidor 

seja a melhor possível.

Ecolife Morumbi Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 08.909.378/0001-14 - NIRE 35.224.056.581

Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 31/01/2022, 

às 10:00h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 

do endereço da sede social da Companhia.

ALESSANDRO RINCO - Diretor

Ecolife Vila Maria Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 08.856.694/0001-75 - NIRE 35.224.169.903

Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 31/01/2022, 

às 10:30h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 

do endereço da sede social da Companhia.

ALESSANDRO RINCO - Diretor

Estratégia Omnichannel ganha 
mais importância 

para o sucesso dos negócios
Mesmo quando se trata de negócios com pontos de venda físicos, o consumidor tem diversas formas 
de obter informações sobre os produtos, como sites empresariais, fóruns, redes sociais, telefone fixo, 
WhatsApp, entre outros
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Marcelo. 

O formulário de cadastro e 
o atendimento por chat tam-
bém são canais importantes, 
mas não devem ser os únicos. 
“Mais de 50% dos formulários 
preenchidos são encerrados 
se há falta de retorno do con-
tato. Já o chat se torna uma 
experiência pouco satisfató-
ria quando o cliente percebe 
que está falando com um robô 
e não consegue a informação 
que necessita. Ele deve ter 
opções para se comunicar 
da maneira com que se sente 
mais confortável”, alerta o 
especialista.

Para que a empresa ofe-
reça uma boa experiência 
e invista nos canais mais 
apropriados para o negócio, 
é fundamental obter dados e 
mensurar os resultados dos 
contatos. Sem as informa-
ções necessárias, é impos-
sível tomar boas decisões. 

Por isso, para melhorar 
os canais de comunicação 
e os resultados de venda, é 
preciso mensurar o tráfego. 
Com a inteligência artificial, 
é possível analisar diversos 
aspectos do atendimento 
para criar melhores estraté-
gias e realizar treinamentos 
que melhorem a relação en-
tre consumidor e empresa. 
- Fonte e outras informações: 
(www.phonetrack.com.br).

que os canais disponibiliza-
dos funcionem de maneira 
eficiente e integrada. “Houve 
uma época em que as empre-
sas viam o WhatsApp como 
uma ameaça ao contato por 
telefone, mas o tempo nos 
mostrou que as pessoas 
utilizam os dois meios para 
entrar em contato. Nas tran-
sações pelo WhatsApp, 58% 
dos usuários esperam que a 
interação ocorra em até um 
minuto. 

Essa plataforma tem ga-
nhado cada vez mais espaço, 
mas se for o único canal 
disponível e não houver 
essa interação rápida, vai 
gerar frustração nos consu-
midores e, em alguns casos, 
desistência de compra. O 
cliente está cada vez mais 
exigente, e é preciso adaptar 
a comunicação para fazer o 

que se propõe”. Enquanto 
o cliente que procura a em-
presa pelo WhatsApp deve 
ser direcionado rapidamente 
a uma solução, o mesmo 
ocorre com quem prefere 
utilizar o telefone. 

As empresas precisam ga-
rantir uma relação saudável 
no atendimento e no pós-
compra. Cerca de 95% das 
ligações de todos os setores 
que a PhoneTrack atende 
são originadas de telefonia 
móvel. Por isso, quando o 
atendimento não é imedia-
to, temos a automação de 
envio de SMS para propor 
uma continuidade do con-
tato via WhatsApp, o que é 
uma alternativa conveniente 
para o consumidor. “Em 
torno de 85% das pessoas 
que recebem o SMS abrem 
a mensagem e continuam 

A importância do negociador 
empresarial ante os laços comerciais

pidas ou estressantes e demoradas”, cometa o especialista. 
“Apesar de oferecer às instituições argumentos con-

cretos sobre a necessidade de uma equipe de negociação 
bem-preparada, ainda há certa resistência para a adoção 
de programas especializados de negociação. Seja por falta 
de conhecimento e/ou interesse dos gestores (incluindo 
diretores, VPs e CEOs), ou pelo simples pensamento de 
que “negociar se aprende no trabalho”, e que treinar não 
é necessário. 

Seja por um motivo ou pelo outro, os dois pensamentos 
estão equivocados e afastam a empresa do fechamento 
de grandes negócios, além de perdas financeiras até em 
negociações concretizadas. Está comprovado que os pro-
fissionais que passam por programas especializados de 
negociação conseguem melhores resultados econômicos 
para as empresas”, conclui. - Fonte e outras informações: 
(https://teambusinessgroup.com/).
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 25 de janeiro de 20224

Oko_SwanOmurphy_CANVA

A partir dessa diretriz, percebe-se que é funda-
mental estabelecer a marca que represente o 
"DNA" da empresa, criando uma conexão com 

o cliente e uma relação de confiança e fidelização. A 
marca vai muito além de uma imagem; é necessário que 
se demonstre a capacidade do negócio para atender às 
necessidades do consumidor, garantindo satisfação e 
melhor experiência de quem escolhe o empreendimento. 

Com isso, há a representação do conjunto de valores 
pensados pela gestão do negócio para dar identidade 
ao serviço prestado. Segundo Rosa Sborgia, sócia da 
Bicudo Marcas e Patentes, "a marca deve ser tratada 
como um dos ativos mais importantes da empresa, pois 
é ela quem identifica o produto ou serviço, dando a eles 
uma personalidade própria e os conectando com seu 
público consumidor". 

Ela explica que a imagem contida na marca é um dos 
elementos que alcança o emocional do consumidor, o 
fazendo desejar o respectivo produto ou serviço, além 
de estabelecer uma regra de memorização. Portanto, a 
imagem da marca, que é transmitida pelo seu logotipo, 
tem, entre diferentes funções, o papel de identificar a 
personalidade da marca e viabilizar a identificação do 
seu público consumidor. 

Rosa acrescenta que "um desafio para profissionais, 
publicitários e criadores de marcas é criar ou inovar 
sinais que sejam dotados de fácil interpretação e, 
principalmente, que facilitem a fixação na memória 
do seu público consumidor, afastando logotipos ou 
imagens complexas e de difícil entendimento". Além da 
correta apresentação da marca, com logotipo moderno 
e dinâmico, que atenda ao seu público consumidor, 
a empresa deve manter a efetiva proteção legal da 
marca, incluindo o seu logotipo, para defendê-la de 
eventuais piratarias. 
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São diversos os fatores que proporcionam o crescimento de uma empresa, independente de sua área de atuação, como a qualidade 
dos produtos oferecidos, o atendimento adequado e os preços. Porém, não se pode negar que a imagem  

da marca também é fundamental para conquistar a clientela e garantir bons resultados. 

"É certo que nenhuma marca nova ou reformulada pode 
conter elementos que a associem a outras marcas, uma 
vez que isto caracteriza violação de marca, tornando 
passível que a empresa violadora seja responsabilizada 
pela cópia indevida", alerta. Mesmo com todos esses 
benefícios, criar ou mudar uma marca não é um proces-
so simples, como muitas empresas pensam e fazem. O 
caminho parte de um planejamento prévio, realizando 
pesquisa com o público que pretende atingir, parceiros 
e funcionários. 

Tudo isso ajuda o empresário a reconhecer qual a ima-
gem que o seu negócio transmite e verificar se condiz 
com o que se espera. Para Ângelo Vieira, especialista 
em marcas e diretor de comunicação e operações da 
Farmarcas, administradora de redes farmacêuticas, o 
cuidado deve ser minucioso. "Quando vamos realizar 
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A iMAgeM é fundAMentAl

QuAl A iMportânciA dA MArcA 
pArA o sucesso de uM negócio?

alguma alteração em uma de nossas marcas, nos pre-
paramos para uma verdadeira operação de guerra, pois 
temos que estar atentos para que nenhuma falha ocorra 
nesse processo", detalha. 

"A criação da marca é só o primeiro passo desse tra-
balho. Temos profissionais que ficam constantemente 
conectados nas redes para observar se o uso da marca 
está se dando da maneira correta. Quando aparecem 
inconsistências, ações corretivas são tomadas imedia-
tamente", explica Ângelo. Qualquer descuido ou brecha 
pode ser catastrófico e a recuperação pode ser muito 
difícil. "Sempre agimos de forma preventiva, demons-
trando o valor da marca e como ela, bem trabalhada, 
resultará em lucros para os associados", finaliza. 

Veja algumas dicas na hora  
de construir uma marca

• O desenvolvimento da marca deve partir da estra-
tégia da empresa. Para isso, é necessário ter como 
base a missão, a visão e os valores, tendo também 
alinhamento com estratégia e posicionamento da 
empresa; 

• Antes de qualquer coisa, é preciso o comprome-
timento dos gestores da empresa com esse mo-
vimento de mudança, pois sem a confiança deles 
não será possível que os demais participantes da 
empresa "abracem" a mudança; 

• Não se deve esquecer das projeções futuras do 
negócio, pois isso poderá trazer dificuldade futura 
para a marca, levando em conta as atividades e o 
público-alvo do empreendimento; 

• O desenvolvimento da arte da marca tem que pas-
sar uma comunicação adequada. Deve-se perceber 
nela a mensagem que se objetiva, sendo atraente 
e original; 

• A marca deve ser uma mescla de harmonia e iden-
tidade verbal e visual, isto é, a justificativa deve 
ir ao encontro do que está escrito, falado ou em 
imagem, estando bem especificado na utilização 
de todos os materiais; 

• O início do uso da marca também deve ser planejado 
minuciosamente, não basta ter todo um trabalho e 
simplesmente mudar, deve-se pensar em como e 
onde vai iniciar a divulgação da marca, o público 
e o alcance; 

• É preciso desenvolver um manual de uso de marca, 
no qual devem estar detalhados todos os cuidados 
e limites na utilização, contemplando impressos 
e digitais, arquitetura e decoração, fazendo com 
que tudo se comunique. 

A manutenção da marca e possíveis revisões também 
devem estar em foco, especificando como se dará a 
manutenção. A gestão da marca deve alinhar todo o 
universo da empresa, desde o produto até o ambiente, 
de forma a valorizar a imagem do negócio e garantir 
consistência e continuidade no uso da marca. 



Mercado financeiro aumenta 
previsão de inflação
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Coleta de dados: 
exageros na abordagem 

ao consumidor

Quantas vezes somos 
abordados no nosso 
dia a dia em situações 
que precisamos 
conceder o nosso 
CPF para concluir 
uma compra ou para 
ganhar um desconto? 

Sob este aspecto, vale 
questionar até que ponto 
a solicitação dos dados 

pessoais é um exagero das 
empresas ou uma necessidade 
para o negócio e para nossos 
interesses. Com a LGPD san-
cionada em agosto de 2020, re-
gulamentando todo o ecossis-
tema de coleta e tratamento de 
dados pessoais, ficou definido 
como dado pessoal uma infor-
mação que identifica a pessoa 
física e dados sensíveis seriam 
informações como de saúde, 
raça, vida sexual, informações 
biométricas, entre outros, que 
podem causar algum tipo de 
prejuízo ou discriminação ao 
titular de dados. 

A LGPD também traz à tona 
princípios gerais que devem 
nortear qualquer tratamento 
de dados pessoais. Um desses 
princípios é o da necessidade, 
ou seja, a coleta deve ser pro-
porcional à realização da ativi-
dade e os dados não podem ser 
excessivos. Por exemplo, caso 
seja necessário fornecer o CPF 
para realizar a identificação do 
titular de dados, não faz senti-
do fornecer a biometria para a 
mesma finalidade, ou seja, este 
é um caso de captura excessiva 
de informação. 

Neste ano tivemos uma 
situação similar com uma 
rede de farmácias que, além 
do CPF, iniciou a coleta de 
biometria (dado sensível) 
para identificação e liberação 
de desconto personalizado. 
Após um questionamento do 
Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (IDEC), a rede 
voltou atrás. Assim, quando o 
tratamento de dados pesso-
ais atende obrigações legais, 
contratuais e de proteção ao 
crédito, a coleta de dados 
torna-se justificável perante 
a LGPD. 

Todavia, quando a coleta é 
excessiva perante a finalidade 
da atividade e além, envol-
vendo dados sensíveis, como 
no caso acima, o tratamento 

passa a não ter uma base legal 
adequada e compromete os di-
reitos e liberdades fundamen-
tais do titular de dados. Outra 
situação que pode ocorrer são 
os anúncios personalizados. 
Neste caso, as empresas utili-
zam os dados para identificar 
gostos e necessidades dos 
consumidores, podendo, neste 
caso, ter uma boa receptivida-
de a partir do momento que se 
torna uma ação proporcional. 

Quando o titular acessa um 
aplicativo de supermercado e 
consta na primeira página os 
alimentos que já foram consu-
midos no passado, destacando 
descontos exclusivos, é uma 
situação que concede rapidez 
ao titular na hora das compras 
e, ao receber um desconto, este 
será afetado positivamente nas 
suas economias pessoais. Aqui, 
ambos empresa e titular se be-
neficiam mutualmente com o 
tratamento de dados pessoais. 

Por isso, é importante que 
as empresas definam quais 
informações devem ser, de 
fato, utilizadas e quais suas 
finalidades. Além disso, para 
resguardar a proteção de 
dados de consumidores bra-
sileiros, a própria Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), órgão responsável 
em fiscalizar a implementação 
da LGPD, em conjunto com a 
Secretaria Nacional do Consu-
midor (Senacon), aprovaram 
um acordo técnico em março 
de 2021 visando este objetivo. 
E a ANPD e o Conselho Nacio-
nal de Defesa do Consumidor 
divulgaram um guia chamado 
“Como proteger seus dados 
pessoais”, direcionada para os 
consumidores. 

Ações como essas são im-
prescindíveis, todavia, a linha 
é tênue quando se refere ao 
tratamento de dados pelas 
instituições, visto que podem 
ser proporcionais em alguns 
casos e exagerados em outros. 
Desta forma, se faz necessário 
definições mais robustas para 
que as empresas tenham uma 
segurança jurídica maior e 
os titulares de dados tenham 
segurança e governança com 
seus dados pessoais. 

(*) - É consultora sênior de 
Data Privacy da ICTS Protiviti, 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

Nathalia Ferreira (*)

D - 1 Milhão de Contas 
O Inter acaba de atingir o marco de 1 milhão de correntistas Conta Kids. 
A conta digital e gratuita destinada a crianças e jovens até 18 anos oferece 
cartão de débito, além de acesso à plataforma de investimentos do Inter, 
para que comecem a poupar e aprender sobre saúde financeira de um 
jeito simples e seguro, acompanhados de perto pelos pais. Do total de 
contas Kids, cerca de 80% são de jovens entre 13 e 17 anos e os outros 
20% de crianças entre 0 e 12 anos. Além disso, os jovens clientes têm 
acesso a outros serviços não financeiros, pensados para simplificar o 
dia a dia, como gift cards de games, Uber, Ifood, entre outros (https://
www.bancointer.com.br/).

E - Registros Mercantis
Segundo dados da Junta Comercial (JUCESP), órgão vinculado à Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico e responsável pelos registros 
mercantis no estado, o ano de 2021 estabeleceu um recorde no número 
de abertura de empresas em todo território paulista. Foram 288.502 
novas empresas abertas na soma dos doze meses do ano passado. O 
número é o maior dentre todos os anos da série histórica desde 1998. 
“Estes resultados positivos são reflexo da nossa resiliência e dos projetos 
implantados para desburocratizar os caminhos do empreendedorismo, 
somados às medidas de incentivo promovidas pelo Governo de SP para 
melhorar o ambiente de negócios em meio aos desafios impostos pela 
pandemia”, ressaltou o presidente da JUCESP, Walter Iihoshi 

F - Aceleração para Empreendedores
O InovAtiva, política pública de apoio ao desenvolvimento do empreende-
dorismo inovador no Brasil, ampliará ainda mais seu alcance, oferecendo 
um robusto portfólio de oportunidades gratuitas para empreendedores 
de todo o país, em diversos setores e estágios de maturidade. É reali-
zado pelo Ministério da Economia e pelo Sebrae. Promove programas e 
iniciativas voltadas para a aceleração de projetos e negócios inovadores 
e para a conexão entre empreendedores e investidores. As ações visam 
fortalecer e ampliar seu alcance, por meio de um número expressivo de 
oportunidades e atendimentos oferecidos gratuitamente pelos programas 
de aceleração, impulsionando o ecossistema apoiando o desenvolvimento 
e o fortalecimento do ambiente de negócios inovadores. Mais informa-
ções: (https://www.inovativa.online/).

G - Carreiras em Consultoria
A ICTS Protiviti, empresa brasileira com atuação em gestão de riscos, 
ética, compliance e segurança, acaba de abrir um novo processo se-

A - Agenda Tarsila
A Semana de Arte Moderna de 1922 fará 100 anos em fevereiro, sendo 
lembrada como um marco cultural brasileiro. A Agenda Tarsila, pio-
neira e maior plataforma dedicada ao movimento modernista, já reúne 
os principais e melhores eventos sobre o Modernismo que ocorrem 
pelo país. Os interessados terão a chance de conhecer uma vasta 
programação de eventos que trazem fatos históricos e curiosidades 
ligadas à Semana de Arte Moderna em diferentes lugares do país 
que podem ser visitados tanto de maneira online quanto presencial. 
Também traz entrevistas com parentes dos modernistas e artistas 
contemporâneos sobre a semana que revolucionou o curso da arte 
e da cultura brasileira. Saiba mais: (https://agendatarsila.com.br/
programacao/centro-cultural-fiesp-abre-a-exposicao-era-uma-vez-o-
moderno-42/).

B - Comércio Exterior
Em 2021, as exportações movimentaram US$280 bilhões e as 
importações US$ 219 bilhões, de acordo com o levantamento rea-
lizado pelo Ministério da Economia. Com isso, é inegável que esse 
mercado é uma das principais alavancas de crescimento do Brasil, 
mas o setor ainda necessita de inovações, e foi pensando nisso 
que a Logcomex, startup que oferece automação e Big Data para o 
segmento, irá realizar na próxima sexta-feira (28), Dia do Comér-
cio Exterior, o “Logcomex Talks - Futuro & Tecnologia”. Objetiva 
discutir as tendências do ano, com a participação de especialistas 
para falar de inovação e o que esperar nos próximos meses e anos. 
Começa às 13h30 e será transmitido de forma online e gratuita, 
sendo necessária apenas a inscrição no site: (https://www.logcomex.
com/eventos/logcomex-talks).

C - Recursos Hídricos
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), publicou no 
DOU de sexta-feira (21), a Consulta Pública nº 002/2022 para permitir 
a participação da sociedade e receber contribuições para definir os 
assuntos relacionados aos recursos hídricos que farão parte da Agenda 
Regulatória 2022-2023. Esse documento é um instrumento de gestão 
que indica os temas que serão prioritários na pauta de regulamentação. 
O objetivo da Consulta é aprimorar continuamente o processo normativo 
da ANA, aumentar a transparência e previsibilidade perante a socieda-
de e direcionar os esforços de normatização das áreas técnicas. Para 
participar e ter acesso ao material de apoio, acesse: (www.gov.br/ana/
pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social).

letivo, intitulado Programa Novos Talentos 2022, voltado à busca de 
profissionais interessados em desenvolver suas carreiras em consultoria. 
O programa de treinamento não exige experiência e considera como 
critério de seleção os profissionais que completaram o ensino superior 
entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022 que tenham flexibilidade 
para viagens, disponibilidade para residir em São Paulo ou trabalhar 
no modelo híbrido (cliente e teletrabalho) e o inglês avançado será um 
diferencial. Inscrições podem ser feitas pelo link (https://jobs.kenoby.com/
protiviticarreiras/job/novos-talentos-icts-protiviti-2022/61c4d4348ad-
165469746fa5e?utm_source=website).

H - Programa de Trainee 
A Ame Digital - fintech e plataforma mobile de negócios da America-
nas S.A. - abriu inscrições para a segunda edição do seu programa de 
trainee, o Traineenja 2022. Com foco em dados, tecnologia e inovação, 
terá duração de 18 meses e selecionará candidatos que sonham em 
revolucionar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro 
e que queiram desenvolver projetos de relevância na companhia. 
Podem se candidatar profissionais formados entre dezembro de 2019 
a dezembro de 2021 em qualquer universidade e curso de graduação, 
e de todos os estados do país. O trabalho será no modelo híbrido, ou 
seja, com dias em home office e também presenciais nos escritórios da 
Ame no Rio de Janeiro ou São Paulo. Mais informações e inscrições: 
(https://traineenja.com.br/).

I - Fibras de Polipropileno
A Eternit – companhia focada no setor de material de construção e líder 
de mercado no segmento de coberturas – anunciou investimentos da 
ordem de R$ 24 milhões em sua unidade fabril de Manaus, responsável 
pela produção de fibras de polipropileno - matéria-prima para as telhas 
de fibrocimento. O projeto representará um aumento de cerca de 40% 
da capacidade produtiva atual. A fábrica abastece todas as unidades do 
grupo que utilizam a fibra sintética. A fibra de polipropileno também é 
usada na fabricação de painéis, módulos estruturais e pisos cimentícios, 
entre outros produtos da Eternit. “Com a ampliação, vamos abastecer 
a operação recém-adquirida da Confibra, e a nova unidade do Ceará. O 
excedente ainda permitirá ampliar as vendas para outros atuantes do 
mercado”, destaca Luís Augusto Barbosa, presidente da Eternit. Saiba 
mais: (www.eternit.com.br).

J - Japanese Film 
Entre os dias 14 e 27 de fevereiro, acontece o Japanese Film Festival 
Online 2022, com alguns dos melhores filmes com a temática “viagem”. 
São 20 filmes, incluindo lançamentos e clássicos, todos eles ligados por 
um tema central: viagem. Uma oportunidade de conhecer, ou relem-
brar os diversificados cenários sazonais existentes no Japão, a beleza 
multicolorida de sua culinária, a constante interação do tradicional e 
do moderno em uma sociedade em constante transformação. Todos os 
20 filmes da programação serão transmitidos em japonês, com legendas 
em 15 idiomas diferentes, incluindo o português. Mais informações e 
programação, no site: (https://jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2022/).

Instituições financeiras 
consultadas semanalmen-
te pelo Banco Central 
(BC) estimam, em boletim 
divulgado ontem (24), 
que o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), inflação oficial do 
país, deve fechar 2022 em 
5,15%. Há uma semana, a 
projeção do mercado era 
que a inflação terminasse 
o ano em 5,09%. Há quatro 
semanas, era 5,03%. Para 
2023, o mercado manteve 
a expectativa de inflação 
da semana passada, de 
3,4%. Em 2024, a previsão 
também é a mesma da 
última semana.

O boletim Focus reúne a 
projeção do mercado para 
os principais indicadores 
econômicos do país. Na 
estimativa desta semana, 
o Focus indica a mesma 
variação do Produto Inter-
no Bruto (PIB) registrada 
há sete dias, de 0,29%. Há 
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Com o objetivo de esti-
mular atividades dos 
chamados “nômades 

digitais” no Brasil, o Conse-
lho Nacional de Imigração, 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, regula-
mentou a concessão de visto 
temporário e autorização de 
residência a imigrante que, 
sem vínculo empregatício 
no país e fazendo uso de 
tecnologias da informação, 
possa a executar trabalhos 
para empregadores estran-
geiros. A medida, publicada 
ontem (24) no Diário Oficial 
da União, estabelece prazo 
inicial de um ano de residên-
cia, que poderá ser renovado 
por igual período.

Para o secretário nacio-
nal de Justiça e presidente 
do colegiado, José Vicente 
Santini, a regulamentação 
atende tendência mundial 
e contribui, inclusive, com o 

O Ministério da Justiça também regulamentou a autorização de 
residência no país.
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INSS começa 2022 
com desafio de 
zerar filas

No fim do ano passado, cerca 
de 1,8 milhão de brasileiros estava 
com pedidos de aposentadorias, 
pensões e auxílios em análise. A 
falta de servidores públicos para 
analisar os processos e a parali-
sação parcial de perícias médicas 
provocadas pela pandemia são os 
principais fatores. Segundo le-
vantamento recente do Instituto 
Brasileiro de Direitos Previdenci-
ários (IBDP), 1.838.459 pedidos 
de benefícios aguardavam uma 
resposta em dezembro. 

Do total de pedidos em análi-
se, cerca de 500 mil dizem res-
peito ao Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) a pessoas 
com deficiência. Em relação 
às perícias médicas, o INSS 
informou ao IDBP que 457,8 
mil segurados tinham consulta 
agendada em dezembro. 

Por meio de um acordo homolo-
gado com o STF, o INSS compro-
meteu-se a analisar os processos 
no prazo máximo de 30 a 90 dias, 
dependendo do tipo de benefício 
pedido, e a fazer as perícias mé-
dicas e de assistência social em 
até 45 dias, podendo chegar a 90 
dias nos locais de difícil acesso. Ao 
assumir o cargo, em novembro, o 
presidente do INSS, José Carlos 
Oliveira, prometeu zerar a fila até 
julho deste ano (ABr).

Regulamentado o visto temporário 
para nômades digitais no Brasil

A medida, publicada ontem (24) no Diário Oficial da União, estabelece prazo inicial de um ano de 
residência, que poderá ser renovado por igual período

que se encontre em território 
nacional poderá apresentar 
pedido de autorização de 
residência ao Ministério da 
Justiça pelo Sistema Migran-
teWeb.

Em ambos os casos, a 
comprovação da condição 
de nômade digital deverá ser 
feita com a apresentação de 
contrato de trabalho ou de 
prestação de serviços, entre 
outros documentos que de-
monstrem vínculo com em-
pregador estrangeiro. Além 
disso, é necessário compro-
var meios de subsistência no 
Brasil. O Conselho Nacional 
de Imigração (CNIg) tem 
entre as principais com-
petências a coordenação e 
orientação das atividades 
de imigração laboral, bem 
como a promoção de ações 
visando a atração de mão de 
obra imigrante qualificada 
para o país (ABr).

setor de turismo. “A remune-
ração dos nômades digitais 
é de origem externa, e os 
recursos trazidos por esses 
imigrantes movimentam a 
economia nacional. Esse é 
um passo importante para 
que o Brasil promova um dos 
modelos mais modernos de 
trabalho”, afirmou

O visto temporário deverá 
ser requerido em qualquer 
repartição consular bra-
sileira no exterior, com a 
apresentação dos documen-
tos previstos na resolução, 
como seguro saúde válido 
no território nacional e a 
comprovação de condição de 
nômade digital. O imigrante 

IPCA, inflação oficial do país, 
deve fechar 2022 em 5,15%.

era que a Selic fecharia 
2022 em 11,5% ao ano. 
A taxa, definida pelo 
Copom está atualmente 
em 9,25% ao ano. Na 
próxima reunião do órgão, 
em fevereiro, o Copom já 
sinalizou que deve elevar 
a Selic em mais 1,5 ponto 
percentual.

Para o fim de 2023, a 
estimativa é que a taxa 
básica caia para 8% ao ano, 
a mesma da semana passa-
da. Para 2024, a previsão 
para a Selic é 7% ao ano, 
índice igual ao da semana 
anterior. A expectativa do 
mercado para a cotação do 
dólar em 2022 também se 
manteve igual ao projeta-
do na semana passada, R$ 
5,60. No próximo ano, a 
projeção é de alta no câm-
bio. Para 2023, a previsão 
da cotação do dólar subiu 
de R$ 5,46 para R$ 5,50 
e, para 2024, se manteve 
estável em R$ 5,40 (ABr).

quatro semanas, o mercado 
previa crescimento da eco-
nomia brasileira de 0,42%. 
O boletim registra ainda 
diminuição na expectativa 
de crescimento do PIB para 
2023, passando de 1,75% 
na semana passada para 
1,69%. Para 2024, a pro-
jeção se manteve estável, 
em 2%.

A previsão do mercado 
para a taxa básica de juros, 
a Selic, em 2022, também 
ficou estável em relação 
ao divulgado na semana 
passada, 11,75% ao ano. Há 
quatro semanas, a projeção 
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A era dos  
ressentimentos

O atual momento 
parece ser o mais 
sensível e instigante 
das últimas décadas. 

No campo da análi-
se política nesses 
tempos de pande-

mia, alguns fenômenos 
se fazem sentir, como 
o aparecimento de uma 
nova cepa do populismo de 
direita, a intensificação da 
polarização, os vieses que 
cercam a discussão sobre 
liberdade de expressão, 
todos contribuindo para 
adensar uma era de res-
sentimentos.

Essa teia fenomenológi-
ca, exposta por cientistas 
políticos, com destaque 
para Francis Fukuyama, o 
famoso pregador do “fim 
da História”, conservador 
e especialista em relações 
internacionais da Univer-
sidade Stanford (EUA), 
puxa da gaveta fantasmas 
que pensávamos definiti-
vamente mortos, como o 
totalitarismo represen-
tado pela aproximação 
ideológica entre China e 
Rússia.

No pano de fundo, de-
senha-se a decadência 
da democracia norte-
-americana, a maior do 
planeta. O fato é que o 
mundo, na percepção de 
Fukuyama, convive com a 
ameaça de conflitos nunca 
d’antes vistos e hipóteses 
aparentemente absurdas, 
como uma nova guerra 
civil nos EUA, coisa até 
então impensável. Pes-
quisas atestam que uma 
minoria significativa dos 
norte-americanos aceita 
a ideia de atos violentos 
contra o governo.

O professor Samuel 
P.Huntignton, de Harvard, 
já descrevia, em seu livro 
“O Choque das Civiliza-
ções”, uma paisagem que 
flagra o “paradigma do 
caos”: “quebra da lei e da 
ordem, Estados fracassa-
dos e anarquia crescente, 
onda global de criminali-
dade, máfias transnacio-
nais e cartéis de drogas, 
declínio na confiança e 
na solidariedade social, 
violência étnica, religiosa 
e civilizacional e a lei do 
revólver.” Partia do pres-
suposto que essa moldura 
se apresentaria no painel 
de duas civilizações em 
conflito, a ocidental, e 
a de feição muçulmano-
-fundamentalista.

Os conflitos que amea-
çam a vida no planeta são 
periodicamente lembra-
dos, aqui e ali, em livros, 
ensaios, entrevistas e 
documentários sobre os 
tênues limites do proces-
so civilizacional e sinais 
apontando para ruptura 
de seus eixos. O atual mo-
mento parece ser o mais 
sensível e instigante das 
últimas décadas para um 
olhar sobre as ameaças às 
democracias.

Nesse veio, é oportuno 
pinçar as promessas não 
cumpridas pelas democra-
cias, como a igualdade en-
tre as classes, a educação 
para a cidadania, a justiça 
para todos, o combate ao 

poder informal e invisível 
(os ajuntamentos crimino-
sos que agem nos intesti-
nos das organizações do 
Estado visível) e a trans-
parência dos governos. 
Esse é o retrato em preto 
e branco exposto pelo 
filósofo Norberto Bobbio, 
em seu clássico O Futuro 
da Democracia.

As conquistas da ciên-
cia, os passos avançados 
que as Nações têm dado 
nos últimos 50 anos para 
melhorar a vida de seus 
cidadãos não tem sido 
suficientes para fechar as 
feridas abertas pela fome 
e pela miséria que assolam 
milhões de pessoas em 
quase todas as esferas do 
habitat terreno.     

E é nesse território ne-
buloso, cheio de tormen-
tas e hoje vivenciando uma 
das maiores catástrofes 
da história, que agem  
dirigentes e mandatários, 
muitos elevados aos car-
gos pela vontade do povo, 
outros sustentados por 
um populismo com toques 
de agrado ao coração das 
massas. Infelizmente, a 
semente da árvore popu-
lista encontra áreas para 
se expandir em instantes 
críticos da Humanidade. 
As demandas nas áreas 
de alimento, moradia, saú-
de, educação, segurança, 
explodem, exigindo dos 
governantes medidas para 
conter a convulsão social.

Parece exagero? Não. 
A Humanidade pede so-
corro. A pandemia tende 
a ser dominada pela ci-
ência, mas os vírus que 
ceifam vidas não irão 
embora. Vamos conviver 
com eles por tempos. As 
mentiras produzem ca-
madas de desinformação 
e ignorância. A liberdade 
de expressão ganha vie-
ses. No afã de perpetuar 
seus mandos, governantes 
usam de artimanhas e 
dribles, manobrando com 
recursos e floreios para 
ganhar o aplauso das ruas. 
Tal conjunto de mazelas 
acaba sendo um corrosivo 
poderoso que fragiliza os 
corpos democráticos.

A ciência, negada por 
alguns, continuará sua 
trajetória de descobertas. 
Trata-se da luz no fim do 
túnel, a esperança dos 
povos, a argamassa para 
construção dos dutos 
civilizatórios. Mas não 
podemos e não devemos 
permitir que seja usada 
para beneficiar os donos 
do poder. E jamais usada 
como ferramenta para 
atiçar a política de res-
sentimentos, como a que 
se vê, por exemplo, na de-
fesa/ataque aos processos 
identitários. Inventam-se, 
até, figuras estrambóticas, 
como essa do “racismo 
reverso”, que acirram 
ânimos de comunicadores 
e intelectuais. 

Que os palanques elei-
torais em nossas plagas 
abriguem um discurso de 
bom senso.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político. 
Twitter @gaudtorquato. Acesse o 

blog (www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Semana da Proteção de Dados 
alerta para o que o usuário  

pode fazer facilmente e não sabe
Neste ano, a National Cybersecurity Alliance (NCA) - uma associação de CISOs e gestores de riscos, 
expande a campanha Data Privacy Day para a Data Privacy Week. 
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A iniciativa ocorre entre os dias 
24 e 28 de janeiro e passa a ter 
alcance internacional. O objeti-

vo é reforçar a conscientização sobre 
privacidade e tratamento de dados, 
com recomendações práticas, para que 
qualquer usuário ou organização possa 
tomar as ações essenciais.

Por que 28 de janeiro
O Data Privacy Day começou nos 

EUA e no Canadá em janeiro de 2008 
como uma extensão do Data Protection 
Day na Europa. O Dia da Proteção de 
Dados comemora a assinatura, em 
28 de janeiro de 1981, da Convenção 
108, o primeiro tratado internacional 
juridicamente vinculativo que trata da 
privacidade e proteção de dados.

Para atingir um público amplo, a 
comunicação da Semana de Proteção 
de Dados deve focar em mensagens 
objetivas, sem complicações técnicas e 
jurídicas. São poucas dicas, essenciais 
e simples, que servem para pessoas e 
empresas de qualquer setor ou geo-
grafia, pois atendem tanto as preocu-
pações éticas quanto as exigências das 
legislações e regulamentos.

O que o usuário pode fazer 
facilmente e não sabe

A primeira campanha da Semana de 
Proteção de Dados sumariza três dicas 
para as pessoas:

Pondere conveniência e 
privacidade; pense antes de 
compartilhar seus dados

Cuidado com aplicativos e serviços 
que pedem informações ou autoriza-
ções para acesso a geolocalização ou 
lista de contatos. Antes de clicar, pense 
se os dados são realmente necessários, 
avalie a reputação de quem coleta e 
veja se a troca é razoável; se os bene-
fícios oferecidos valem o “preço” de 
seus dados.

Proteja-se e não seja um alvo fácil
Evitar a previsibilidade e a fragilidade 

das senhas é outra ênfase, com reco-
mendações de como usar senhas mais 
robustas, sem perder a conveniência. A 
boa notícia é que mais preguiçosos do 
que os usuários que configuram senhas 
óbvias é a maioria dos atacantes, que 

costumam partir para outra quando 
encontram uma barreira com múltiplo 
fator de autenticação (MFA).

Use bem os recursos de 
privacidade já disponíveis

A NCA reuniu na página Gerenciar 
suas configurações os links para ve-
rificar e ajustar as autorizações e as 
políticas de uso e exposição de seus 
dados nas principais contas de redes 
sociais, lojas e outros serviços.

Líderes e empregados têm que 
entender que privacidade faz 
parte do negócio

Junto à regulação, as pessoas tomam 
consciência do valor e dos riscos rela-
cionados a seus dados. Além de evitar 
multas, processos e danos à reputação, 
fazer o certo desde o início (privacy by 
design) pode também tornar o negócio 
mais eficiente e sustentável. Na mesma 
abordagem pragmática, a NCA enfatiza 
três dicas para as empresas nesta Se-
mana de Proteção de Dados:

Veja se o risco é necessário antes 
de pensar em mitigar

Processos de coleta de dados, com 

preenchimento de formulários ou 
outros procedimentos, muitas vezes 
são mais relacionados a costumes do 
que a necessidades reais. Reduza o 
escopo da proteção de dados e reveja 
também os processos de coleta e com-
partilhamento com os parceiros, pois 
os dados de seu cliente são sempre sua 
responsabilidade.

Siga uma referência estruturada 
de Melhores Práticas

Os aspectos relacionados tanto à 
legislação quanto cibersegurança são 
novos e implicam mudanças culturais 
em praticamente qualquer organiza-
ção. Não inventa. Entenda e se oriente 
pelos frameworks e metodologias que 
aceleram a jornada.

Eduque os funcionários para 
respeitar o cliente, a empresa e a 
si mesmos

Faça as equipes olharem a forma com 
que expõem, compartilham e lidam com 
os dados pessoais. Além das atividades 
no expediente, procure ensinar os 
funcionários a desenvolver hábitos de 
proteção de dados, inclusive na vida 
pessoal e doméstica. O ideal é que cada 
funcionário seja capaz de comunicar, 
na linguagem do cliente, as políticas 
de privacidade da empresa.

Reforce o ponto de partida, para 
avançar na jornada

Os executivos que respondem pelos 
mais complexos desafios de Gestão 
de Riscos, Sustentabilidade Empre-
sarial e Segurança, associados à NCA, 
reconhecem a importância de sempre 
“retornar ao básico”.

Mesmo que os conceitos e recomen-
dações pareçam repetitivos ou óbvios, 
os próprios profissionais da área reco-
nhecem que, sem engajamento e cola-
boração geral, correm o risco de gastar 
esforço e recursos para “enxugar gelo”.

Veja a melhor maneira de divulgar 
essas dicas em sua organização ou em 
sua lista de contatos, para que todos 
não apenas entendam, mas também 
tenham condições de agir e assumir 
suas responsabilidades.

(*) É Head de conscientização e educação de 
pessoas em segurança da informação  

da CYLK Technologing.

News@TI
10 de fevereiro, a empresa promoverá uma feira online para esclarecer 
dúvidas sobre as atribuições das atividades. Os interessados precisam 
se inscrever pelo link . Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter 
domínio de informática e pacote office, além de entusiasmo e energia 
para fazer acontecer. Ter ensino médio completo, estar cursando ou ter 
concluído o ensino superior serão diferenciais (https://forms.office.com/
pages/responsepage.aspx?id=DmBElwQ-Lkm6oSXsJFxvEMltA0VB-u9B-
vvlQ9WLpL15UMUxKRUVaWENXVkFOQ0g5RThaQk5NRkpORS4u).

Vagas abertas no estado de São Paulo

@A Lenovo está com vagas abertas nas cidades de Indaiatuba (SP) e São 
Paulo (SP), nas mais diversas áreas de atuação, como Administrativo, 

Engenharia, Financeiro, Pesquisa e Desenvolvimento, Marketing, Vendas, 
entre outras.  A empresa oferece posições para diversos níveis, desde estágio 
até liderança de equipes, com vagas exclusivas para PCDs (Pessoas com 
Deficiência), com pacote de benefícios e salários compatíveis com o mercado 
de companhias de tecnologia, além de ser certificada pelo GTPW como uma 
ótima empresa para se trabalhar. “Queremos atrair novos talentos que sejam 
apaixonados por inovação e tecnologia porque acreditamos no impacto 
positivo que novos produtos podem ter na sociedade. Também valorizamos 
habilidades de comunicação, resolução de problemas e criatividade.”, afirma 
Ana Paula Cavioli, diretora de RH da Lenovo no Brasil.  Como uma empresa 
focada em inovação e inclusão, a Lenovo respeita e encoraja a diversidade 
em todas as contratações. Para mais informações sobre as vagas e outros 
detalhes, os candidatos e candidatas devem acessar o site de vagas da Lenovo 
(https://jobs.lenovo.com/en_US/careers/SearchJobs/?6911=283&6911_for
mat=2573&listFilterMode=1&jobSort=relevancy&jobRecordsPerPage=10
&jobOffset=0&sort=relevancy).

Programa de Estágio da Alpargatas tem 59 
vagas para três cidades

@ Podem participar estudantes universitários com previsão de conclusão 
do curso entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O período de 

inscrições vai até o dia 30 de janeiro na página da Alpargatas na plataforma 99 
Jobs (https://99jobs.com/alpargatas-s-a/jobs/182609-programa-de-estagio-
-alpargatas-2022). O processo seletivo é 100% on-line.

Every Cybersecurity and GRC Solutions obtém 
certificação da Great Place to Work

@A Every Cybersecurity and GRC Solutions conquistou a certificação 
da Great Place to Work (GPTW – Melhores Empresas para Trabalhar). 

Segundo levantamento da consultoria internacional, 88% dos funcionários 
dizem que a empresa é “um ótimo lugar para trabalhar”. Especializada em 
assuntos fundamentais para o cidadão e para corporações de todos os portes, 
como Governança, Risco e Compliance e LGPD (Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais), a Every Cybersecurity and GRC Solutions entra no 
seleto grupo de 80 empresas da capital que são certificadas pela GPTW. Em 
2021 a Every conquistou também a certificação ISO 27.001:2013, a maior 
referência mundial em Sistemas de Gestão de Segurança da Informação, 
tendo como escopo suporte e atendimento aos clientes. 

Matera abre mais de 20 vagas para reforçar o 
seu time

@O mercado de tecnologia está aquecido e a pandemia auxiliou no 
aumento de vagas para essa área. A Matera, empresa de tecnologia 

com foco em soluções e produtos financeiros, está com processo seletivo 
aberto para contratação na área de TI, database, marketing, operações, 
RH e engenharia. “O time da Matera é a principal força da empresa. Por 
isso, é muito importante selecionarmos pessoas com os mesmos valores 
que a empresa para complementar o time já existente”, destaca Victor 
Xavier, Gerente de Gente e Gestão. A Matera é certificada pelo GPTW 
como uma das 30 melhores empresas para se trabalhar do país e é 
reconhecida como a 5ª Melhor Empresa para se Trabalhar no Interior 
Paulista, também pelo ranking GPTW (https://jobs.kenoby.com/matera).

Vivo abre 300 vagas exclusivas para 
profissionais com deficiência

@A Vivo abre 300 vagas exclusivas para pessoas com deficiência para a 
área de experiência do cliente da companhia. As oportunidades nas 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Vitória e Sal-
vador são para atuar como atendente, em formato home office. No dia 

ricardosouza@netjen.com.br

Kemily Boff
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: GuSTAVO MORAES PALADInI DO CARMO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/04/1995, desenhista projetista, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Sidnei Paladini do Carmo e de Silvia Regina de 
Moraes Carmo; A pretendente: CAMILA DE CAIRES ASSunçãO BOREGIO, brasilei-
ra, solteira, nascida aos 07/03/1991, coordenadora analítica, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Julio Boregio e de Belmira da Silva 
de Caires Assunção Boregio.

O pretendente: GuSTAVO HEnRIquE RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/02/1999, banhista de pet shop, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Claudio Cordeiro da Silva e de Maria do Carmo dos Santos 
Ribeiro; A pretendente: LuAnA DA SILVA GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 
09/07/1996, cumim, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, filha de João Cerqueira Gomes e de Maria da Silva Alves.

O pretendente: SERGIO DAVI FERREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
26/01/1963, motorista, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Manoel Jose Ferreira e de Severina Dias Ferreira; A pretendente: SuELI APA-
RECIDA DOS SAnTOS nASCIMEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 03/12/1975, 
microempresária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de José Adalberto do Nascimento e de Maria do Socorro dos Santos Nascimento.

O pretendente: CARLOS HEnRIquE DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 27/03/1979, comerciante, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Celso Alves dos Santos e de Mari Enaide dos Santos; A 
pretendente: IARA IMPERATRIz DE SOuzA SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/07/1983, comerciante, natural de Tobias Barreto - SE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de José de Jesus Santana e de Ivanete Santana de Souza.

O pretendente: FABIO ALVES FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/11/1983, 
preparador de máquinas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Manoel Francisco Ferreira e de Donetilde Alves Bezerra; A pretendente: 
SILVAnA MACEDO RODRIGuES, brasileira, solteira, nascida aos 10/08/1982, do lar, 
natural de Araçatuba - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Osmar 
Antonio Rodrigues e de Silvia Macedo Rodrigues.

O pretendente: THALES RAMALHO nETO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
26/02/1984, analista administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Nelson Ferreira Ramalho e de Maria Francisca Ramalho; A 
pretendente: LuCIELMA FELIzARDO GREGÓRIO, brasileira, divorciada, nascida aos 
28/09/1988, educadora social, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Mauricio Gregorio Filho e de Zita Felizardo.

O pretendente: JuLIO CESAR FERREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 21/11/1988, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Julio Ferreira dos Santos e de Marieta Barbosa de Sousa; A pretendente: 
AnA PAuLA ALMEIDA SOuzA SEnA, brasileira, solteira, nascida aos 01/07/1990, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulo 
Cesar Barros Sena e de Valmir Almeida Souza Sena.

O pretendente: MARCELO DOS SAnTOS SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/04/1999, cozinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Manoel Roque Santana e de Arlinda dos Santos e Santos; A pretendente: 
YASMIn COSTA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 03/07/1999, vendedora, 
natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Valdetino Ribeiro da Silva Filho e de Maria da Luz Costa.

O pretendente: EMERSOn ALAn MARTInS GOnçALVES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 04/08/1999, auxiliar de laboratório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Mizael Vieira Gonçalves e de Anailde Martins dos Santos; 
A pretendente: AnA VITORIA DOS SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
01/11/2004, auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Jose Mauro dos Santos Silva e de Cleidiane Silva Oliveira.

O pretendente: MATHEuS DE LIMA VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/04/2003, 
garçom, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Marcio Jose da Silva Vieira e de Alexsandra Bezerra de Lima Vieira; A pretenden-
te: LILIAnE SOuzA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 31/03/1999, ajudante 
geral, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Lourdes Souza da Silva.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: DALSOn SALVADOR DE ARAuJO, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
17/09/1981, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Severino 
Dantas de Araujo e de Adelina Salvador de Araujo. A pretendente: CAMILA RODEnAS 
DO nASCIMEnTO EnES DO AMARAL, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/12/1994, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Pedro Enes do Amaral e de Érica Veronica 
Rodenas do Nascimento.

O pretendente: VITOR BOLOGnInI AIELLO, profissão: bacharel em direito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
27/05/1992, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Messias Aiello e de Maria Gorete Bolognini Aiello. A pretendente: FERnAnDA DA 
COSTA VIEIRA ARAuJO, profissão: tradutora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/10/1992, residente e domiciliada em Penha 
de França São Paulo, SP, filha de Jose Vieira Araujo e de Edna Pereira da Costa 
Vieira Araujo.

O pretendente: KLEBER POLLI REzEnDE, profissão: instrutor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 20/01/1986, residente 
e domiciliado em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, filho de Ivan Rezende e de Delvia 
Priscila Polli Rezende. A pretendente: KARInA SquARçA CInEL, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
29/08/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Renato 
Squarça Cinel e de Sonia Maria Squarça.

O pretendente: MATHEuS ALBuquERquE, profissão: analista de sinistro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santa Cecília, SP, data-nascimento: 23/07/1996, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Fernando Albu-
querque e de Adriana Carneiro Albuquerque. A pretendente: ESTHER LETÍCIA DE 
FREITAS PROEnçA SILVA, profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/06/2000, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Aparecido da Silva e de Valdineia de 
Freitas Proença Silva.

O pretendente: EnRIquE RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: fiscal de caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
30/09/1998, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
José Herculano dos Santos e de Maria Laide Rodrigues dos Santos. A pretendente: 
THAÍS MEDEIROS DE SÁ, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 01/05/1996, residente e domiciliada 
em Tiradentes, São Paulo, SP, filha de Damião Alves de Sá e de Zaíra Isis Medeiros 
de Melo Sá.

O pretendente: EDGARD SHIGEnAGA, profissão: professor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1978, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Nabuo Shigenaga e de Nair Yassuko Shigenaga. A 
pretendente: HERODILIA DA SILVA SOuzA, profissão: esteticista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Medina, MG, data-nascimento: 25/10/1980, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de João Gomes de Souza e de Arteniza Rita da 
Silva Souza.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HEROn PInTO DE OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 18/12/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evandro Cerqueira de Oliveira e de Iraci Pinto de 
Oliveira. A pretendente: EDnA GOMES DE ALMEIDA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Acajutiba, BA, data-nascimento: 11/12/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo Duque de Almeida e de Marlene 
Gomes de Almeida.

O pretendente: ALEXAnDRE DRAITOn ALVES, profissão: oficial de manutençãos 
elétrica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
09/01/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Bo-
nifacio Alves e de Ana Lurdes de Sousa Alves. A pretendente: GISELE APARECIDA 
SCHATzMAnD DE MELO, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santo André, SP, data-nascimento: 10/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Gonçalves de Melo e de Maria Eva Schatzmand de Melo.

O pretendente: SIDnEI RICARDO RODRIGuES EVAnGELISTA, profissão: motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/09/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Evangelista e 
de Miriam Rodrigues Machado. A pretendente: AnA PAuLA PIRES DE SÁ, profissão: 
empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: em Orocó, PE, data-nascimento: 
06/03/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Derval 
de Sá e de Josefina Pires de Sá.

O pretendente: ADEnILCIO LEITE MInGÁ, profissão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Mariluz, PR, data-nascimento: 15/04/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Leite de Araujo e de Maria Nidete Araujo. 
A pretendente: RAquEL CORREIA LIMA, profissão: empregada doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Roque, PB, data-nascimento: 12/03/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Correia Lima e de Maria do 
Carmo Correia Lima.

O pretendente: FELIPE SAnTAnA DE SOuzA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Butantã, SP, data-nascimento: 03/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Belarmino de Souza e de 
Maria do Socorro Santana. A pretendente: SuzAnA BORGES, profissão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Camanducaia, MG, data-nascimento: 06/02/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Borges e de Rita de 
Fatima Rosa Borges.

O pretendente: ELITOn GOMES DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Justinópolis, Ribeirão das Neves, MG, data-nascimento: 02/11/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Mauricio da Silva e 
de Elza Gomes da Rocha. A pretendente: DAYSE GALDInO DOS SAnTOS, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
20/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Tavares dos Santos e de Arlete Galdino dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: JuLIO CEBALHO MAGGIERI, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 10/10/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Maggieri e de Efige-
nia Cebalho Maggieri. A pretendente: JuLIAnA SIOLI, estado civil solteira, profissão 
executiva, nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 22/05/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Eduardo Sioli e de Marlene 
Aparecida Mariconi Sioli.

O pretendente: DInÉO ARAnTES LOPES, estado civil divorciado, profissão corretor de 
imóveis, nascido nesta Capital, Santa Cecilia, SP, no dia 23/07/1961, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Israel Lopes e de Marlene Arantes Lopes. 
A pretendente: AMAnDA PEREIRA VIAnA, estado civil solteira, profissão corretora de 
imóveis, nascida em Santo André, SP, no dia 05/04/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Waldir Viana e de Iracema Pereira Viana.

O pretendente: AGnALDO CELESTInO SOARES, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido no Parque Industrial Contagem, MG, no dia 04/01/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Victor Soares e de Ana Leles 
Soares. A pretendente: RAquEL PEREIRA, estado civil divorciada, profissão cantora e 
corretora de imóveis, nascida em Matelândia, PR, no dia 11/11/1992, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Elias Pereira e de Maria José Pereira.

O pretendente: MARCIO FERRAz DE CAMPOS, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 14/01/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Joydisson Mendes Ferras de Campos e de Eufrosina 
de Lourdes Maciel Ferras de Campos. A pretendente: FERnAnDA CASTRO DA CunHA, 
estado civil solteira, profissão secretária, nascida nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 
18/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Amaro 
Inacio da Cunha e de Dulcinea Aparecida de Castro da Cunha.

O pretendente: FRAnCISCO MÁRquES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Ibirajuba, PE, no dia 27/01/1955, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marques da Silva e de Maria Naziozena da 
Conceição. A pretendente: MARInALVA OLInDInA DO nASCIMEnTO, estado civil 
divorciada, profissão doméstica, nascida em São Vicente Ferrer, PE, no dia 01/09/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Severino do 
Nascimento Filho e de Maria de Lourdes do Nascimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

PESSOAS nATuRAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: VICTOR EDuARDO PIRES SAnTOS, profissão: supervisor de ven-
das comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/02/2000, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Darci Pedro Pires 
Santos e de Claudia Aparecida dos Santos. A pretendente: DAnIELY CORDEIRO DA 
SILVA, profissão: consultora de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, 
SP, data-nascimento: 26/02/2001, residente e domiciliada em Suzano - SP, filha de 
Gilvan Barbosa da Silva e de Maria Marcia Cordeiro. R$ 15,99

O pretendente: MARCELO DE CARVALHO MARquES, profissão: coordenador re-
gional de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Leonidio Marques e 
de Eva Roldão de Carvalho. A pretendente: MARÍLIA APARECIDA GOMES VIEIRA, 
profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: Caratinga, MG, data-nascimento: 
03/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Divino Geraldo Vieira 
e de Olivia Gomes Ferreira Vieira. R$ 15,99

O pretendente: CARLOS nATAn SAnTOS quEIROz, profissão: desenvolvedor 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ed Carlos Sou-
sa Queiroz e de Claudia de Souza Santos Queiroz. A pretendente: RAISA BAR-
RETO AnDRADE, profissão: desenvolvedora de sistemas, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Manoel Martins de Andrade e de Elizabete de Olivei-
ra Barreto. R$ 15,99
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

O pretendente: JAIR FRAnCISCO DA SILVA JÚnIOR, nascido nesta Capital, Pari, SP, 
no dia (05/05/1982), profissão autônomo, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jair Francisco da Silva e de Noely Teixeira 
da Silva. A pretendente: SuELEn SILVA LOPES, nascida nesta Capital, Aclimação, 
SP, no dia (09/05/1983), profissão técnica veterinária, estado civil divorciada, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Lopes Rodrigues e de 
Iracema Silva Lopes.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: 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.
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

O pretendente: HERMES PAuLO DE AMORIM nETO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 25/04/1984, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Paulo de Amorim e de Quitéria Isabel da Conceição; A preten-
dente: ELIAnA APARECIDA InÁCIO, brasileira, divorciada, nascida aos 21/04/1978, 
pintora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Inácio e de Cedina Maria Inácio.

O pretendente: FELIPE DA SILVA FERREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/12/1989, lavador de onibus, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Cacio Rezende Ferreira e de Josenilda da Silva Ferreira; A 
pretendente: THAÍS ARAuJO CATIB, brasileira, divorciada, nascida aos 27/12/1990, 
do lar, natural de Campinas - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Nelson Catib e de Aurea Domingues Araujo Catib.

O pretendente: BRunO VInICIuS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/05/1987, 
controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Mauricio José da Silva e de Claudia Cristina Costa Silva; A pretendente: 
JÉSSICA AnDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 09/02/1994, agente de processos 
III, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Francisco José Silva Andrade e de Maria Aparecida Jordão Andrade.

O pretendente: WALLACE DAS GRAçAS XAVIER, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/08/1999, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Helio Nunes Xavier e de Sonia Regina Batista das Graças; A pretendente: 
GABRIELA BALTuILHE, brasileira, solteira, nascida aos 31/01/1992, professora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jayme Baltuilhe 
Filho e de Vera Lucia Baltuilhe.

O pretendente: LuCAS SARTORELLI nunES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/07/1985, professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Francisco de Assis Alves Nunes e de Nanci Sartorelli Nunes; A preten-
dente: GIOVAnA BARBOSA ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 18/06/1982, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Lindomar Sandoval Almeida e de Euzeni Barbosa Silva Almeida.

O pretendente: JHALISSOn BARBOSA SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/04/1995, estudante, natural de Canavieiras - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Raimundo Marques Souza e de Jeannes Mendes Barbosa Souza; A 
pretendente: MICHAELLY KAROLInE JuVEnCIO REIS, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/10/1996, estudante, natural de Canavieiras - BA, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Reginaldo Conceição Reis e de Dilcemaria Borges Juvencio.

O pretendente: DIEGO DO nASCIMEnTO SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 16/12/2000, auxiliar de cozinha, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e 
domiciliado em Itapecerica da Serra - SP, filho de Sebastião Barbosa de Sousa e de 
Maria Sonia do Nascimento Sousa; A pretendente: PALOMA DE OLIVEIRA COSTA, 
brasileira, solteira, nascida aos 19/05/2003, auxiliar de confeitaria, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulo Sergio Costa e de Luzia 
Severina de Oliveira Costa.

O pretendente: ALEXSAnDRO ALBuquERquE DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 27/04/1989, analista de infraestrutura, natural de Itapecerica da Serra - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Maria do Socorro de Albuquerque 
Silva; A pretendente: PRISCILLA KETLIn DE OLIVEIRA, brasileira, solteiro, nascida 
aos 25/06/1994, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Adriana Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CLAuDIO ADRIAnO EHnERT DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 13/03/1984, supervisor de operações, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Balbino dos Santos e de Lieselotte Käte 
Fon Ehnert; A pretendente: nADIA BERnARDO DA SILVA, brasileira, solteira, nasci-
da aos 09/03/1983, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Manoel Bernardo da Silva Neto e de Vera Lucia Rodrigues da Silva.

O pretendente: PAuLO LuCAS SAnTAnA DE SOuzA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 23/08/1995, técnico em técnologia da informação, natural de São Roque - SP, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Arlinda de Souza Silva; A pretendente: 
ALESSAnDRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 15/08/1996, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria Aparecida 
da Silva.

O pretendente: VALDInEI PEREIRA DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/12/1958, pintor de construção civil, natural de Berilo - MG, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Germania Pereira de Souza; A pretendente: MARIA ELIAnE 
ALVES COSTA, brasileira, divorciada, nascida aos 17/12/1974, do lar, natural de Novo 
Oriente - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Alves da Costa 
e de Rita Soares da Costa.

O pretendente: JAIR FRAnCISCO DA SILVA JÚnIOR, nascido nesta Capital, Pari, SP, 
no dia (05/05/1982), profissão autônomo, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jair Francisco da Silva e de Noely Teixeira 
da Silva. A pretendente: SuELEn SILVA LOPES, nascida nesta Capital, Aclimação, 
SP, no dia (09/05/1983), profissão técnica veterinária, estado civil divorciada, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Lopes Rodrigues e de 
Iracema Silva Lopes.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 
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