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Muita coisa mudou para todos os setores do mercado nos últimos anos. 
A maior parte das mudanças foi motivada por alterações no comporta-
mento dos consumidores, movidos por diversos fatores: de dificuldades 
trazidas pela pandemia a transformações que se relacionam com a 
demanda por um atendimento mais personalizado e novas tecnologias 
de comunicação e atendimento. Pensando nisso, os executivos do time 
global da Twilio fizeram uma série de previsões envolvendo o segmento 
de tecnologia e relacionamento com o cliente para 2022.  

Previsões para o mercado de TI e relacionamento  
com o cliente

Cada vez mais a experiência proporcionada pelas marcas vem se 
tornando o principal fator na decisão de compra, já que a nova geração 
de consumidores exige delas cuidado, eficiência e personalização. Com 
isso, novas apostas de mercado têm surgido, focadas em integração 
através da conectividade. Neste cenário, a NeoAssist, empresa de 
tecnologia especialista em atendimento ao cliente, preparou um es-
tudo completo sobre a nova década do atendimento ao cliente.  

Omniconsumidores dominarão nova década do 
atendimento ao cliente

As marcas encontraram no ambiente complexo dos últimos 20 
meses o aumento da necessidade de avaliar e redefinir as estratégias 
de engajamento dos clientes. A projeção de tendências, que nunca foi 
algo fácil, tornou-se mais desafiadora e a pesquisa “Global Marketing 
Trends 2022”, realizada pela Deloitte, maior organização de serviços 
profissionais do mundo, reuniu dados e insights, no Brasil e no mundo, 
que apontam a evolução da visão dos consumidores sobre as marcas 
e como as empresas estão repensando suas abordagens.  

Produtividade, engajamento com clientes e  mudança 
na plataforma digital
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Evento auxilia brasileiros que desejam aprender 
um novo idioma para morar no Canadá

@A Cebrusa Northgate, empresa que oferece soluções de imigração 
ao Canadá, está promovendo até o dia 31 de janeiro a “Semana de 

Malas Prontas”, um evento online e gratuito para quem deseja aprender 
um novo idioma para morar e trabalhar no Canadá. “O evento vai de 25 de 
janeiro a 31 de janeiro e é um auxílio para quem quer aprender um novo 
idioma para morar no país com a melhor qualidade de vida do mundo. 
Vai ser uma semana de pura imersão”, afirma Daniel Braun, fundador 
e presidente da Cebrusa Northgate. De acordo com Armando Stocco, 
sócio da Cebrusa Northgate e consultor regulamentado de imigração, o 
evento irá contar com participações de professores de inglês e francês 
durante toda a semana. “Os professores irão mostrar como o domínio 
desses idiomas podem ajudar e facilitar a entrada no Canadá”, afirma 
(Para fazer a sua inscrição, acesse o link https://danielbraun.com.br/
insc_smp ou entre em contato com um dos consultores pelo número 
+55 11 98430-0824).   Leia a coluna completa na página 2
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Líder, você não 
executa nada 
sozinho

Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 4

Mais do que nunca, vimos que 
estamos todos conectados. 

Os últimos dois anos nos mostraram a 
força que tem a internet e o quanto 

nós, brasileiros, a consumimos. Segundo 
o relatório ‘Internet of Things’, divulgado 
pela Ericsson em 2019, no próximo ano, 
em torno de 29 bilhões de dispositivos 
estarão ativos, o que representa três 
vezes a população humana.

Toda essa conectividade nos levou a 
pesquisar mais sobre empresas e produ-
tos que estamos inclinados a consumir, 
avaliando temas que, por muitas vezes, 
deixamos passar despercebidos e que 
podem causar uma comoção virtual. Essa 
modernidade é disseminada em diver-
sos segmentos da economia nacional, 
acelerando processos que já estavam 
caminhando, a passos tímidos até então. 

Dentro da Construção Civil, estamos 
vivendo uma revolução tecnológica e 
toda essa conectividade nos levou a re-
fletir sobre quem serão os consumidores 
do futuro. Quando falamos em futuro, 
não estamos nos referindo a 10 ou 15 
anos, mas sim, agora em 2022. Perce-
bemos que mais do que realizar sonhos, 
nós estamos propondo às pessoas, a 
construção de uma vida e, mais do que 
isso, de relacionamentos.

Percebemos também que cada vez 
mais, as pessoas estão sim interessa-
das em assuntos relacionados ao meio 
ambiente e sua preservação. Dados de 
uma pesquisa conduzida pela empresa 
WGSN, mostram que 90% das pessoas 
entrevistadas disseram estar inseguras 
quanto ao futuro da crise climática que 
estamos vivendo.

Desta forma, procuramos trabalhar 
de forma sustentável, seja ela desde o 
período de obras, quando investimos em 
logística reversa, captação de água da 

Consumidor do futuro na construção: 
veloz, atento, autêntico e exigente
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chuva, separação do lixo, reutilização de 
materiais que antes seriam jogados fora. 

Isso até o momento da entrega, quando 
colocamos à disposição dos moradores, 
bicicletários, áreas arborizadas, espaços 
de atividades ao ar livre, torneiras com 
temporizadores, conscientizações sobre 
o uso de captação de água de chuva para 
limpeza de espaços comuns, painéis 
solares e tantos outros.

Essa movimentação do consumidor 
está sempre no radar das empresas. Na 
verdade, são eles que ditam as tendên-
cias e não nós. Com o aumento de 300% 
da procura de vagas em trabalho remoto 
nos últimos anos, adaptamos espaços em 
que os moradores possam trabalhar e se 
divertir, sem sair de casa. 

Os empreendimentos da Pride, por 
exemplo, desde o ano passado, contam 
com coworking, para que os moradores 
possam trabalhar durante o dia e à noite, 
o local pode se transformar em um salão 
de festas.  Os imóveis ganharam funciona-
lidades diferentes, não são apenas casas, 
eles precisam ser escritórios, locais de 
lazer, de convivência e de socialização. 

Desta forma, esse novo consumidor, 
que é mais exigente, que procura mais 
e busca mais conhecimento, é também 
mais moderno, mais funcional. Nossos 
clientes hoje não procuram espaços 
grandiosos, mas sim que sejam a “cara” 
de quem irá morar ali. O otimismo para 
2022 é alto na construção civil. O setor 
puxou a economia no último ano, com 
taxas inimagináveis até então. Econo-
micamente, é um período de números 
positivos. 

A estimativa é de que 2021 tenha sido 
o melhor ano para área nos últimos 
oito, segundo a Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção Civil. Somente 
no segundo trimestre deste ano, a pro-
jeção de crescimento foi de 2,5% para 
4%, demostrando a força da construção 
no país.

Porém, de nada adianta números que 
nos animam, se não nos adaptarmos a 
este novo cliente, mais veloz nas buscas, 
mais minimalistas nas escolhas e, prin-
cipalmente, sábio sobre o que busca e 
o que quer encontrar em seu novo lar.

 
(Fonte: Thiago Kuntze é Economista, sócio e diretor 

comercial da Construtora e Incorporadora Pride).

DIFERENÇAS

Porto de Santos registra novo recorde anual 
O Porto de Santos encerrou o ano de 2021 com novo recorde de movi-

mentação de cargas, atingindo 147,0 milhões de toneladas, 0,3% acima 
do verificado em 2020. Os aumentos na movimentação de contêineres, 
soja e fertilizantes foram determinantes para esse resultado. As cargas 
de importação se sobressaíram com aumento de 10,4%, somando 43,9 
milhões de toneladas. Já as cargas de exportação apresentaram redução 
de 3,5%, atingindo 103,1 milhões de toneladas. As cargas conteineri-
zadas mostraram um expressivo crescimento de 14,2%, ampliando a 
movimentação para 4,8 milhões de TEU (contêiner padrão de 20 pés). 
Atracaram no Porto de Santos no último ano um total de 4.856 navios. 
São Paulo permanece como o Estado com maior participação nas tran-
sações comerciais com o exterior, via Santos, com 56,5%.    Leia 
a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: portodesantos.com/reprodução

OS TRÊS NívEIS DE LIDERANÇA: TáTICA, 
OPERACIONAL E ESTRATégICA     Leia na página 4

Talento Universitário
Estudantes já podem se inscrever no 

2º Prêmio Capes Talento Universitário, 
que escolherá alunos de destaque que 
obtiverem as maiores notas em uma 
avaliação de 80 questões de múltipla 
escolha. Para participar, os interessa-
dos devem ter feito o Enem 2019 ou o 
2020 e terem ingressado na educação 
superior em 2021. Os mil participantes 
com as maiores notas receberão R$ 5 
mil. Inscrições: (https://talentouniver-
sitario.capes.gov.br/#!/index).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/os-3-niveis-de-lideranca-tatica-operacional-e-estrategica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/lider-voce-nao-executa-nada-sozinho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/omniconsumidores-dominarao-nova-decada-do-atendimento-ao-cliente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/previsoes-para-o-mercado-de-ti-e-relacionamento-com-o-cliente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/produtividade-engajamento-com-clientes-e-mudanca-na-plataforma-digital/
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A pandemia 
e a humanidade, 
o pior e o melhor

Os últimos dois anos 
foram muito difíceis 
para todas as pessoas 
do planeta

Tivemos que conviver 
com a possibilidade 
de morte de pessoas 

próximas de um momento 
para o outro e o que mais 
agravou esse período foi a 
sensação de que não havia 
nada que pudéssemos fazer 
para evitar essa situação. 
Como professor e historia-
dor até tentei manter a ra-
cionalidade e a confiança na 
ciência, mas confesso que 
às vezes cheguei a pensar 
“não tem jeito, a natureza 
venceu”. 

O ano de 2020 trouxe o 
pior e o melhor da humani-
dade, pois vimos situações 
de extremo egoísmo, como, 
por exemplo, a corrida aos 
mercados no início da pan-
demia, gerando uma grande 
especulação nos preços. Por 
outro lado, também vimos 
muitas pessoas tentando 
ajudar as outras compar-
tilhando produtos e, em 
alguns casos, com ajuda 
financeira. 

Pesquisadores do mundo 
inteiro uniram forças para 
encontrar uma vacina num 
prazo nunca antes visto. 
Infelizmente, também vi-
mos líderes mundiais “re-
marem” contra o processo, 
desdenhando do isolamento 
social, criticando as pesqui-
sas científicas e propagando 
as mais variadas desinfor-
mações. Nós, como “meros 
mortais”, vimos surgirem re-
médios e tratamentos “mila-
grosos” que num momento 
seguinte, não serviam para 
tal propósito. Parecia que 
estávamos correndo cada 
um para um lado e a situação 
só se agravava. 

As escolas fizeram o que 
puderam para manter seus 
alunos em contato com o 
conhecimento – aulas remo-
tas, avaliações online, lives, 
etc. – e nós, professores, 
entramos num universo 
que só era conhecido pe-
los youtubers. Além das 
videoaulas, acabei criando 
um podcast de história e 
entretenimento, contudo, 
nossa vida privada foi in-
vadida, pois transmitíamos 
de nossas casas e, por isso, 
cometemos várias gafes, vi-
ramos memes, mas acredito 
que conseguimos minimizar 
um pouco a situação, pelo 
menos no que diz respeito 
à educação.

O ano de 2021 começou 
cheio de esperanças, pois a 
vacina foi desenvolvida por 
vários laboratórios diferen-

tes e com o grande desafio  
de vacinar toda a popula-
ção em tempo recorde. É 
claro que a campanha de 
desinformação continuou, 
mas pude ver que neste ano 
houve grande diminuição 
de “fake news”. A minha 
impressão é que as pessoas, 
de maneira geral, se con-
venceram que a ciência e as 
pesquisas eram realmente 
o único remédio contra a 
pandemia. 

Nas escolas, vivemos a 
realidade do ensino híbrido 
– alunos via online e presen-
cial –, o que nos obrigou a 
adaptarmos nossas aulas 
para as duas modalidades, 
ao mesmo tempo. No-
vos desafios que acredito, 
conseguimos superar com 
maestria. Estamos fechan-
do 2021 com mais de 60% 
da população vacinada e a 
expectativa é que em 2022, 
se não houver nenhuma 
outra surpresa da natureza, 
a situação das escolas e da 
sociedade em geral, comece 
a se normalizar. Mas, como 
historiador, me pergunto: 
qual é a normalidade para 
a sociedade?

Sabemos que temos mui-
tos desafios para 2022, pois 
vejo claramente que fomos 
muito afetados psicolo-
gicamente por todo esse 
processo ligado à pandemia. 
Segundo a neuropsicóloga 
Renata Cravinhos, houve 
um aumento considerável 
de pessoas com crises 
de ansiedade, depressão, 
problemas de sono, abuso 
de álcool e drogas, entre 
outros. 

Percebo em sala de aula 
que nossos alunos precisam 
de um cuidado maior nesse 
aspecto. Fizemos um traba-
lho de pesquisa sobre o que 
eles gostariam de discutir 
e debater durante o ano e 
das várias sugestões que 
recebemos, o tema “saúde 
mental”, apareceu nos pri-
meiros lugares. Penso de 
maneira positiva em 2022, 
já que, como humanista que 
sou, não posso perder a fé 
na humanidade. 

Espero que todo esse pro-
cesso tenha nos ensinado a 
sermos menos egoístas e a 
valorizar o que considerá-
vamos “besteiras”, como 
uma conversa em família, 
um fim de tarde na praia, 
um churrasco entre ami-
gos, um abraço carinhoso, 
a liberdade de sair de casa 
sem medo. 

(*) - Especialista em História do Brasil 
e Gestão Escolar, 

é assessor de História do 
Centro de Inovação Pedagógica, 

Pesquisa e Desenvolvimento dos 
colégios do Grupo Positivo.

André “Bode” Marcos (*)

BNDES amplia Fundo Socioambiental
O BNDES ampliou o orçamento do Fundo Socioambiental 

na modalidade Apoio Continuado de R$ 100 milhões para R$ 
150 milhões. Os recursos, de acordo com o presidente Jair 
Bolsonaro, têm foco em projetos voltados para educação, 
meio ambiente e geração de emprego e renda. “Modelo de 
investimentos do Fundo Socioambiental garante até R$ 
1 investido para cada R$ 1 dado por outros apoiadores”, 
disse, por meio de sua conta no Twitter. “Perspectiva de 
captação passa para R$ 300 milhões”, completou.

Por meio de nota, o BNDES informou que todo o inves-
timento será feito no modelo não reembolsável, ou seja, 
que não necessita de quitação do crédito, desde que seja 
comprovadamente cumprido o contrato estabelecido e 
realizado o objeto da contratação, com a efetiva contrapar-
tida socioambiental. Lançado em agosto de 2021, o Fundo 
recebeu 37 propostas com 13 projetos que somam R$ 153 
milhões em investimentos, e que foram considerados aptos 
para seguir no processo de análise do banco.

Desse total, é pleiteado um montante de R$ 76 milhões, 
sendo R$ 32 milhões em sete projetos de educação, R$ 
32 milhões em quatro projetos de geração de emprego e 
renda e R$ 12 milhões em dois projetos de meio ambiente. 
Os proponentes devem ser entes privados sem fins lucra-
tivos e as ações devem ter valor mínimo de R$ 5 milhões. 
As propostas serão analisadas de acordo com os critérios 
divulgados na página do Fundo Socioambiental, além das 
demais normas e políticas do BNDES (ABr).

A evolução é algo natural 
na história da humanidade. 
Avanços tecnológicos, no-
vas técnicas, tendências, 
entre outras inovações 
fazem parte do desenvolvi-
mento, porém, por motivo 
de força maior, muitas 
dessas mudanças foram 
antecipadas e requerem 
agilidade das organizações 
para se adaptarem e ado-
tarem novas práticas na 
gestão de talentos, a co-
meçar pelo recrutamento 
e contratação. 

Na atualidade, após esses 
dois anos de pandemia, 
novas tendências despon-
tam como fundamentais 
na “guerra” por talentos 
que está por vir nesta re-
tomada da economia, como 
processos automatizados 
que verificam currículos e 
competências, processos 
virtuais, olhar inclusivo 
etc. Em verdade, o bordão 
“novo normal” fica defasado 
a cada dia. 

A pandemia que persiste, 
agora com novas varian-
tes, impacta os negócios, 
essencialmente pela im-
previsibilidade do futuro. 
Mas, se para uns o cenário 
representa forte recessão, 
para outros são oportuni-
dades que levam a compa-
nhia a recrutar e contratar 
pessoas para trabalhos 

Todos precisam se adequar ao momento, entendendo as 
habilidades que precisarão dos novos colaboradores.

Em levantamento realizado pelo Banco Nacional de 
Empregos (BNE), há expectativas para o crescimento do 
número de vagas de profissões específicas. São elas: de-
senvolvedor, designer gráfico, analista (qualidade, suporte 
e testes), atendente de loja, auxiliar de estoque, vendedor 
interno, operador de caixa, mecânico de manutenção, ope-
rador de telemarketing, promotor de vendas, recepcionista, 
consultor de vendas e auxiliar de escritório.

“Algumas dessas áreas tiveram força em 2021, como os 
setores de atendimento ao cliente. Espera-se que a de-
manda por trabalhadores continue alta em 2022 e novas 
vagas surjam para movimentar o mercado e gerar mais 

oportunidades aos trabalhadores”, ressalta o gerente de 
negócios do BNE, José Tortato. Apesar do atual contexto 
de pandemia ter impactado a forma de contratação das 
empresas, a disponibilidade de vagas vem crescendo nos 
últimos meses. 

A alta demanda pode estar relacionada à expansão da 
vacinação e à retomada gradual das atividades presenciais. 
“A expectativa é que as contratações estejam aquecidas 
neste ano. O aumento dos imunizados e o retorno do tra-
balho presencial deixam as empresas otimistas para um 
cenário positivo para o mercado”, diz Tortato. - Fonte: 
(www.bne.com.br).

Segundo um estudo realizado em 
janeiro pela plataforma de ino-
vação Distrito, as chamadas fin-

techs concentraram o maior número de 
aportes no Brasil em 2021, chegando a 
153 investimentos, que juntos somaram 
mais de US$ 3,5 bilhões. “Por conta da 
pandemia, o avanço da tecnologia se 
estendeu em todos os setores, princi-
palmente no de finanças. Desta ma-
neira, as fintechs que sempre lutaram 
por um espaço no mercado, tiveram a 
chance de mostrar o quanto são ótimas 
alternativas aos bancos tradicionais. 

Podemos dizer que o crescimento 
dessas startups apenas reflete a matu-
ridade que elas alcançaram a partir das 
últimas transformações. Para 2022, a 
tendência é que o segmento continue 
em evolução”, diz Gabriel Andrade, 
CEO da Quero 2 Pay, fintech de meios 
de pagamentos por maquininhas de 
cartão. Pensando nos próximos passos 
desse mercado, o executivo listou as 
principais apostas dessas empresas em 
2022. Confira abaixo:
	 •	Blockchain - É um sistema que 

permite rastrear o envio e o rece-
bimento de certas informações na 
internet, tal como as transações 
das moedas digitais. Neste ano, 
esta será uma grande aposta das 
instituições financeiras, já que é 
um meio que facilita a realização de 
transações peer-to-peer (de pessoa 
para pessoa, sem a necessidade da 
intervenção de terceiros) e os da-
dos registrados pela tecnologia são 
criptografados e distribuídos, o que 
ameniza a ocorrência de fraudes. 

Confira cinco apostas das 
fintechs em 2022

Iniciativas como pix, open banking, open insurance e criptomoedas foram responsáveis por levar 
inovação ao mercado financeiro nos últimos meses, o que contribuiu para o aquecimento daquelas 
empresas que alinham tecnologia e finanças

O avanço da 
tecnologia se 
estendeu em 

todos os setores, 
principalmente 
no de finanças.
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	 •	Inteligência artificial (IA) - É 
uma tecnologia capaz de automati-
zar decisões humanas, o que facilita 
o processamento de dados. Com 
esta solução, as fintechs costumam 
trazer mais assertividade a proces-
sos, como obtenção de previsão 
de retornos e análise de riscos e 
contextos para investimentos. 

	 •	Mobile Payment - Por conta das 
mudanças nos modelos de venda, 
o formato de mobile payment 
tornou-se uma forte tendência no 
mercado financeiro. Nesta solução, 
é possível realizar pagamentos via 
dispositivos móveis de maneira 
presencial ou a distância, o que 
traz mais flexibilidade para os 
consumidores. 

	 •	Big Data - É uma ciência que 
estuda como tratar, analisar e 
obter uma grande quantidade de 
informações. Ao trazer essa ini-
ciativa para o universo financeiro, 
as empresas encontram caminhos 

para aprimorar o conhecimento 
dos comportamentos dos clientes e 
consequentemente mapear o perfil 
a fim de saber como impactá-los e 
mantê-los fidelizados. 

  Outra utilidade dessa ferramenta 
é apurar e filtrar os inúmeros con-
teúdos que circulam diariamente 
no segmento a fim de chegar aos 
melhores insights do setor. 

	 •	Armazenamento em nuvem - 
O setor financeiro é movido por 
dados. Desta maneira, o armaze-
namento dessas informações em 
nuvem permite que as instituições 
financeiras tenham mais visibili-
dade, flexibilidade e segurança no 
tratamento de todo esse conteúdo. 

  Além disso, os servidores em 
cloud, como são também chama-
das, organizam e estruturam com 
facilidade os padrões de segurança 
de dados. - Fonte e outras informa-
ções: (https://www.quero2.com.
br/).

Nova era para 
recrutamento e contratação

se encaixam na necessida-
de da organização. 

“A palavra de ordem é 
agilidade e assertividade 
para a aquisição do melhor 
talento para a companhia, 
utilizando os recursos tec-
nológicos e virtuais que aí 
estão, mas também cientes 
de que é preciso perceber 
e reconhecer quando o 
candidato está alinhado 
à cultura, objetivos, visão 
e valores da empresa”, 
alerta. 

Recrutar, avaliar e con-
tratar no ambiente virtual, 
sem o contato presencial, é 
um desafio que exige toda 
a expertise e as melhores 
práticas de contratação 
e integração, somado à 
rápida adaptação dos pro-
cessos.  “Mais do que se 
adaptar neste momento, 
as organizações precisarão 
estruturar e otimizar esse 
modelo”, diz Figueiredo, 
acrescentando que, há cin-
co anos, a LHH realizou um 
estudo que já apontava que 
os recursos tecnológicos 
iriam aumentar, com novas 
ferramentas e plataformas. 
“O que aconteceu foi a 
pandemia acelerar essa 
tendência. Estamos efeti-
vamente numa nova era”, 
concluiu - Fonte e outras 
informações (https://www.
lhh.com/br/pt/).
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importantes, considerando 
as transformações que estão 
acontecendo. 

“De fato alguns setores 
sofreram mais os efeitos da 
pandemia do que outros. 
Entretanto, todos precisam 
se adequar ao momento, en-
tendendo as habilidades que 
precisarão dos novos cola-
boradores”, afirma Ricardo 
Rocha, diretor executivo da 
divisão de Recrutamento 
da LHH, ao explicar que as 
tendências agora mudaram 
as regras de recrutamento 
e contratação, exigindo 
novas práticas das orga-
nizações para serem mais 
competitivas na aquisição 
de talentos, o que implica 
em maior cautela na hora 
de contratar. 

“Com tantas mudanças, 
as demandas estão cres-
cendo avassaladoramente, 
forçando que os processos 
de contratação se tornem 
mais ágeis. Já se foi o tempo 
que tínhamos meses para um 
processo seletivo.”, afirma, 
ressaltando que tais seleções 
estão sendo realizadas no 
ambiente virtual.

José Augusto Figueiredo, 
presidente da LHH e Coun-
try Head do Grupo Adecco, 
lembra que esta disputa 
está cada vez mais acirrada 
e os principais candidatos 
provavelmente terão que 
selecionar várias ofertas de 
emprego, colocando pressão 
sobre os empregadores, que 
terão a missão de identificar 
rápido os melhores e os que 

As quinze profissões que estão em alta
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ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60 - NIRE 35.300.330.803

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 03/02/2022, 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, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da 
Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social. ALESSANDRO RINCO - Diretor.

Santa Marta S/A -
Empreendimentos Imobiliários
CNPJ/MF Nº 16.197.824/0001-33 - NIRE Nº 35300323238

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
para Transformação de Sociedade Anônima em Sociedade Limitada

Realizada em: Data: 10/11/2021. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar/parte, Cerqueira César, São Paulo, Estado de São Paulo.
Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se com-
prova por suas assinaturas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas
por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André
Kissajikian, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim Carlos de Gioia,
para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de
Convocação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o dispos-
to no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. “Ordem do Dia”: a) Transfor-
mação da forma jurídica de sociedade anônima para sociedade empresária limitada; b)
Das condições da transformação e aprovação do contrato social da sociedade transfor-
mada; c) Substituição das ações por cotas na mesma quantidade e valor. Em seguida,
foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia” da
Assembleia, tendo no final, sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade
e sem quaisquer restrições ou ressalvas, observadas as abstenções legais, o seguinte:
Deliberações: 1) Foi aprovada a transformação do tipo jurídico da Companhia que, de
sociedade anônima passa a ser o de sociedade empresária limitada, com as seguintes
características:  a) A Sociedade passa a denominar-se Santa Marta Empreendimentos
Imobiliários Limitada; b) A transformação é deliberada independentemente de dissolu-
ção e sem solução de continuidade, não havendo, portanto, nova sociedade, mas ape-
nas a transformação do tipo social, mais consentâneo com os seus interesses e finali-
dade; c) A Sociedade resultante da transformação sucede a Sociedade até então exis-
tente para a qual passam automaticamente todos os direitos e obrigações da sociedade
ora transformada; d) Substituir as ações por quotas representativas do capital social,
atribuindo-se a cada quota o mesmo valor de cada ação da sociedade transformada, ou
seja, R$1,00 (um real) cada uma, recebendo cada acionista, tantas quotas quantas
forem às ações possuídas, como segue: (i) André Kissajikian - 1.157.319 (um milhão,
cento e cinquenta e sete mil e trezentos e dezenove) quotas; (ii) Vanda Kissajikian
Mordjikian - 578.660 (quinhentos e setenta e oito mil e seiscentas e sessenta) quotas;
e, (iii) Suely Kissajikian da Silveira - 578.659 (quinhentos e setenta e oito mil e seiscen-
tas e cinquenta e nove) quotas, que correspondem à totalidade do capital social de
R$2.314.638,00 (dois milhões, trezentos e quatorze mil e seiscentos e trinta e oito
reais), inteiramente integralizado. 2) - Foram aprovados, também, por unanimidade e sem
quaisquer restrições ou ressalvas, todos os termos e condições do contrato social apre-
sentado e assinado nesta data, a ser arquivado juntamente com esta Ata na JUCESP,
ficando transformada esta empresa em sociedade empresária limitada, com a denomina-
ção de Santa Marta Empreendimentos Imobiliários Limitada, que passará a ser
regida, pelo Contrato Social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das
sociedades limitadas no Código Civil (Lei 10.406/02), ficando o sócio Administrador,
na obrigação de providenciar o seu registro junto aos demais Órgãos Públicos. Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso.
Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão
dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a
qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, dando
o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 10 de novembro de 2021.
André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: André
Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos
de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 31.684/22-1 e NIRE
3523296744-9, em 18/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MEZ 1 Energia S.A.
CNPJ 33.950.678/0001-94 - NIRE 35.300.573.421

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 14/01/2022
1. Data, Hora e Local: No dia 14/01/2022, às 9hs na sede da MEZ 1 Energia S.A. (“Companhia” ou 
“Emissora”), em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, 1.761, conjuntos 131, 132, 141 e 142, Indianápo-
lis, CEP 04029-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade previs-
ta no §4º, artigo 124, da Lei 6.404/76, em virtude da presença da acionista representante da totalidade 
do capital social da Companhia, a saber MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. 3. Mesa: Presiden-
te: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; Secretário: Kelly Christine dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre: (i) a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da 
espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços 
restritos, no valor total de R$ 62.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”); e (ii) a outorga de cessão fidu-
ciária sobre determinados direitos creditórios da Companhia e direitos sobre recursos mantidos e/ou 
depositados em conta de titularidade da Companha, conforme descritos abaixo, como garantia às obri-
gações assumidas pela Companhia na Emissão; e (iii) autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores 
da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou conve-
nientes à realização da Emissão e à constituição das garantias mencionadas no item (ii) acima, incluin-
do, mas não se limitando, à celebração da Escritura de Emissão (conforme definido abaixo), bem como, 
ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia 
até a presente data visando a implementação da Emissão. 5. Deliberações: A Acionista, sem ressalvas 
ou emendas, aprovou integralmente as seguintes deliberações: (i) Realizar a 2ª emissão de Debêntures 
da Companhia (“Oferta”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Ga-
rantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da MEZ 1 Energia S.A.” 
a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante da comunhão dos titula-
res das Debêntures (respectivamente, “Debenturistas” e “Escritura de Emissão”), com as seguintes ca-
racterísticas e condições: a) Montante da Emissão: o Valor Total da Emissão será de R$ 62.000.000,00 
na Data de Emissão; b) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das 
Debêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); c) Número da Emissão: 
a Emissão representa a 2ª emissão de Debêntures da Companhia; d) Valor Nominal Unitário: o valor 
nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00, na Data de Emissão; e) Amortização do Valor 
Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 40 parcelas semestrais, 
sempre no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo a última parcela devida na Data de 
Vencimento, conforme cronograma previsto na Escritura de Emissão. f) Quantidade de Debêntures: 
serão emitidas 62.000 Debêntures; g) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; h) 
Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, nos 
termos do artigo 58, caput, da Lei das S.A.; i) Garantia Fidejussória: para assegurar o fiel, integral e 
pontual cumprimento de quaisquer das obrigações principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/
ou futuras, assumidas ou que venham a sê-lo, perante os Debenturistas no âmbito da Emissão, nos 
termos da Escritura de Emissão, o que inclui, mas não se limita, o pagamento das Debêntures, abran-
gendo o Valor Nominal Unitário, Remuneração (conforme definido abaixo), bem como o ressarcimento 
de todo e qualquer custo, encargo, despesa ou importância que comprovadamente o Agente Fiduciário, 
agindo como representante e em benefício dos Debenturistas, venha a desembolsar por conta da cons-
tituição e/ou aperfeiçoamento das Garantias (conforme definido abaixo), e todos e quaisquer outros pa-
gamentos devidos pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia (con-
forme definido abaixo), incluindo o pagamento dos custos, comissões, encargos e despesas da Escritu-
ra de Emissão e a totalidade das obrigações acessórias, tais como, mas não se limitando, a encargos 
moratórios, multas, remunerações do Agente Fiduciário, do Agente Liquidante e do Escriturador, penali-
dades, despesas, custas, honorários extrajudiciais ou arbitrados em juízo, indenizações decorrentes de 
decisões transitadas em julgado, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, bem 
como todo e qualquer custo ou despesa razoável incorrido pelos Debenturistas em decorrência de pro-
cessos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos 
direitos e prerrogativas dos Debenturistas e da execução das garantias prestadas e quaisquer outros 
acréscimos devidos ao Agente Fiduciário, decorrentes da Escritura de Emissão e dos Contratos de Ga-
rantia (conforme definidos abaixo), devidamente comprovados (“Obrigações Garantidas”), a MEZ 
Energia e Participações Ltda., CNPJ 37.027.275/0001-29 (“Fiadora”) se obriga a outorgar fiança, em 
favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (“Fiança”), nos termos e condições des-
critos na Escritura de Emissão; j) Garantias Reais: para assegurar o fiel, integral e pontual cumprimen-
to das Obrigações Garantidas, as Debêntures contarão com as seguintes garantias (em conjunto, “Ga-
rantias Reais” e, em conjunto com a Fiança, “Garantias”): (a) alienação fiduciária pela MEZ T1 Trans-
missora e Participações S.A., CNPJ 42.579.834/0001-43 (“Acionista Direta”), de acordo com as dis-
posições dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e dos artigos 40, 100 e 113 da Lei das S.A., (i.) 
da totalidade das ações de titularidade da Acionista Direta, que representam, na data de assinatura da 
Escritura de Emissão, 100% das ações de emissão da Emissora (“Ações”), bem como (ii.) todas as 
ações adicionais da Emissora que venham a ser adquiridas a partir da data de assinatura da Escritura 
de Emissão, seja a que título for (incluindo em virtude de subscrição ou opção, compra, permuta, doa-
ção, ou qualquer outro modo); (iii.) todos os títulos derivados das Ações ou de quaisquer ações adicio-
nais ou que venham a substituí-las a qualquer título (incluindo em função de desdobramento, grupamen-
to, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emis-
sora, as ações ou outra operação); (iv.) o direito de subscrição de Ações de emissão da Emissora, bem 
como direitos de preferência e opções; e (v) de todos os dividendos, lucros, frutos, rendimentos, paga-
mentos, créditos e outros direitos econômicos e valores inerentes às Ações alienadas e/ou aos outros 
direitos ou a eles atribuíveis, gerados, declarados, distribuídos, pagos ou creditados a partir da presente 
data (incluindo dividendos, juros sobre capital próprio e valores devidos por conta de redução de capital, 
amortização, resgate, reembolso ou outra operação) (“Alienação Fiduciária de Ações da Emissora”), 
nos termos do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em 
Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a Acionista Direta, o Agente Fiduciário, Banco Santander 
(Brasil) S.A. (“Santander”), Banco BTG Pactual S.A. (“BTG” e, em conjunto com Santander, “Fiadores 
BNB”), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de representante 
da comunhão dos interesses dos debenturistas da 1ª. emissão da Emissora (“Agente Fiduciário 1ª 
Emissão”) e a Emissora, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária de 
Ações da Emissora”); (b) cessão fiduciária pela Emissora, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B 
da Lei 4.728, (i) a totalidade dos Direitos Creditórios da Emissora (conforme definido no Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora); e (ii) os direitos creditórios da Emissora (incluin-
do receitas oriundas de apólices de seguros e direitos emergentes) decorrentes dos recursos mantidos 
e/ou depositados na conta vinculada de titularidade da Emissora também cedida fiduciariamente, na 
qual serão creditados todos os Direitos Creditórios da Emissora (conforme definido no Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora), bem como todos os créditos e/ou recursos rece-
bidos, depositados ou mantidos na referida conta vinculada ou eventualmente em trânsito (inclusive 
enquanto pendentes em virtude do processo de compensação bancária), todas as aplicações, investi-
mentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos (res-
pectivamente “Conta Vinculada” e “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora”), nos termos 
do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de 
Crédito e Outras Avenças”, celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário, os Fiadores BNB e o Agen-
te Fiduciário 1ª Emissão (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora”); e 
(c) cessão fiduciária pela Emissora, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei 4.728, de recursos 
mantidos e/ou depositados nas Conta Bancárias (conforme definido abaixo) de titularidade da Emissora, 
constituída exclusivamente para a formação de reserva em relação ao valor de principal e juros remune-
ratórios devidos nas datas de pagamento, nos termos da Escritura de Emissão e também cedidas fidu-
ciariamente, bem como todos e quaisquer valores e recursos que venham a ser depositados ou manti-
dos nas Conta Bancárias (conforme definido abaixo) ou eventualmente em trânsito (inclusive enquanto 
pendentes em virtude do processo de compensação bancária), todas as aplicações, investimentos, ju-
ros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos (conforme defi-
nido no Contrato de Cessão Fiduciária de Contas Bancárias da Emissora) (respectivamente “Contas 
Bancárias” e “Cessão Fiduciária de Conta Bancárias”), nos termos do “Instrumento Particular de 
Contrato de Cessão Fiduciária de Contas Bancárias em Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a 
Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária de Contas Bancárias”) e, em conjun-
to com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Emissora e Contrato de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios da Emissora, os “Contratos de Garantia”). k) Prazo e Data de Vencimento: as 
Debêntures terão prazo de vencimento de 21 anos e 6 meses contados da Data de Emissão, vencendo-
-se, portanto, em 15/07/2043, ressalvados os Eventos de Vencimento Antecipado (conforme definido na 
Escritura de Emissão) e as hipóteses Resgate Antecipado Obrigatório, Resgate Antecipado Facultativo, 
Oferta de Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa com o consecutivo cancelamento da totalidade 
das Debêntures, conforme previstas na Escritura de Emissão, desde que permitidas pela legislação vi-
gente à época (“Data de Vencimento"); l) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conver-
síveis em ações de emissão da Emissora; m) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: as Debên-
tures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, e, 
para todos os fins de direito, a titularidade delas será comprovada pelo extrato de conta de depósito 
emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas 
eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido extrato em nome dos respectivos Debenturista, 
que servirá como comprovante de titularidade de tais Debêntures; n) Procedimento de Coleta de Inten-
ções de Investimento (Procedimento de Bookbuilding): nos termos do Contrato de Distribuição, será 
adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder, 
sem recebimento de reservas dos Investidores Profissionais, sem lotes mínimos ou máximos, para defi-
nição da alocação das Debêntures (“Procedimento de Bookbuilding”), sendo certo que a Remunera-
ção, apurada nos termos da Escritura de Emissão, será ratificada por meio de aditamento à Escritura de 
Emissão, anteriormente à Primeira Data de Integralização (conforme definido na Escritura de Emissão), 
sem necessidade de nova deliberação societária de quaisquer das Partes ou aprovação por Assembleia 
Geral de Debenturistas. o) Destinação dos Recursos: nos termos do artigo 2º, §§1º e 1º-B, da Lei 
12.431/11, do Decreto 8.874/16, das Portarias de Enquadramento, da Resolução do Conselho Monetá-
rio Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27/01/2011 (“Resolução CMN 3.947”), a totalidade dos Recursos Lí-
quidos (conforme definido na Escritura de Emissão) captados pela Emissora por meio da Emissão des-

tinar-se-á a pagamentos futuros ou reembolso de gastos que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior 
a 24 meses da data de encerramento da Oferta, relacionados ao desenvolvimento, construção e opera-
ção do Projeto (conforme definido abaixo) e quando não destinados diretamente para o que foi descrito 
acima, serão mantidos em instrumentos de caixa ou equivalente de caixa até seu desembolso. 
Portaria 984/SPE/MME, de 27/09/2021

Objetivo do Projeto

Construção, operação e manutenção das instalações 
de transmissão objeto do Lote 10 do Leilão ANEEL nº 
02/2019, de 19/12/2019, composto pela implantação 
das Linhas de Transmissão (“LT”) 230kV entre a SE 
Camaçari IV e SE Pirajá, e 500kV entre SE Sapeaçu 
e SE Camaçari IV; e pela implantação e/ou ampliação 
das subestações Pirajá e SE Camaçari II no Estado da 
Bahia (“Projeto”)

Detentora do Projeto MEZ 1 Energia S.A.

Prazo estimado para o início e 
encerramento dos investimentos

Início: Março de 2020

Encerramento: Maio de 2023

Fase Atual do Projeto O Projeto atualmente encontra-se em 47,50% de sua 
execução física.

Volume estimado de recursos financeiros 
necessários para a realização do Projeto R$ 322.000.000,00

Valor das Debêntures que será destinado 
ao Projeto

100% do valor das Debêntures será destinado ao 
custeio de gastos e despesas relacionados ao Projeto

Percentual dos recursos financeiros 
necessários ao Projeto em relação às 
Debêntures 

Aproximadamente 20%. 

p) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso, será atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (“IPCA”), desde a 
Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data de seu efetivo 
pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da atualização monetária incorporado ao Valor 
Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário 
Atualizado”). A atualização Monetária será calculada conforme fórmula prevista na Escritura de Emis-
são; Remuneração das Debêntures: sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal 
Unitário Atualizado em cada Período de Capitalização incidirão juros remuneratórios prefixados limita-
dos pela taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, denominação da antiga Nota 
do Tesouro Nacional, série B - NTN-B, com vencimento em 2040, baseada na cotação indicativa divul-
gada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada pela média 
simples das cotações dos 3 Dias Úteis imediatamente anteriores à data do Procedimento de Bookbuil-
ding, acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 1,65% ao ano, base 252 Dias Úteis. O 
cálculo da Remuneração obedecerá a fórmula prevista na Escritura de Emissão; q) Pagamento de Re-
muneração: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual Evento de Vencimento Anteci-
pado (conforme definido na Escritura de Emissão) e das hipóteses de Resgate Antecipado Obrigatório, 
Resgate Antecipado Facultativo, Oferta de Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa com o consecu-
tivo cancelamento da totalidade das Debêntures, a Remuneração será apurada semestralmente sempre 
no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, e sendo certo que (i) a Remuneração calculada no 
período compreendido entre a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emis-
são) e o dia 15/07/2023 será capitalizada e incorporada ao Valor Nominal Atualizado em 15/07/2023 
(“Data de Incorporação”); (ii) o 1º pagamento da Remuneração será realizado em 15/01/2024 (inclusi-
ve) (data do 1º pagamento); e (iii) os demais pagamentos da Remuneração ocorrerão sucessivamente 
nos semestres subsequentes, sempre no dia 15 dos meses de julho e janeiro de cada ano, sendo o últi-
mo pagamento realizado na Data de Vencimento das Debêntures (cada uma dessas datas, uma “Data 
de Pagamento da Remuneração”); r) Resgate Antecipado Facultativo: nos termos do artigo 1º, §1º, 
inciso II, da Lei 12.431/11, e da Resolução CMN nº 4.751, desde que seja legalmente permitido nos 
termos no artigo 1º, §1º, inciso II da Lei 12.431/11, da regulamentação do CMN ou de outra legislação 
ou regulamentação aplicável, a Emissora poderá realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade 
das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, observado o disposto no artigo 
55 da Lei das S.A. (“Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, 
o valor devido pela Emissora será calculado conforme a Escritura de Emissão. As Debêntures resgata-
das pela Emissora, conforme previsto na Escritura de Emissão, serão obrigatoriamente canceladas. Não 
será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures; s) Resgate Antecipado Obriga-
tório: nos termos do artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei 12.431/11, e da Resolução CMN nº 4.751, desde que 
seja legalmente permitido nos termos no artigo 1º, §1º, inciso II da Lei 12.431/11, da regulamentação do 
CMN ou de outra legislação ou regulamentação aplicável, a Emissora deverá realizar o resgate anteci-
pado obrigatório da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, 
observado o disposto no artigo 55 da Lei das S.A., caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, 
conforme disposto na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório”). Por ocasião do Res-
gate Antecipado Obrigatório, o valor devido pela Emissora será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário 
Atualizado das Debêntures a serem resgatadas, acrescido (b) Remuneração e demais encargos devidos 
e não pagos até a data do Resgate Antecipado Obrigatório, calculados pro rata temporis desde a Data 
de Início da Rentabilidade ou Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, incidente sobre o Valor Nominal Unitário 
Atualizado; t) Oferta de Resgate Antecipado: nos termos da Resolução CMN 4.751 ou de outra forma, 
desde que já tenha transcorrido o prazo indicado no inciso I, do artigo 1º, da Resolução CMN 4.751 ou 
outro que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis, a Emissora poderá 
realizar (observadas as limitações previstas na legislação aplicável à época da Oferta de Resgate Ante-
cipado), oferta de resgate antecipado total das Debêntures, endereçada à totalidade dos Debenturistas, 
sem distinção, e sendo assegurado aos Debenturistas a prerrogativa de aceitar ou não o resgate das 
Debêntures por eles detidas, nos termos da Escritura de Emissão e da legislação aplicável, incluindo, 
mas não se limitando, a Lei das S.A., caso as Debêntures deixarem de gozar do tratamento tributário 
previsto na Lei 12.431/11, conforme disposto na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipa-
do”). Os valores a serem pagos aos Debenturistas em razão da Oferta de Resgate Antecipado deverão 
ser equivalentes ao Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração e calculados pro rata 
temporis desde a 1ª Data de Integralização ou última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o 
caso, e dos respectivos Encargos Moratórios, caso aplicável, até a data do efetivo resgate, podendo, 
ainda, ser oferecido prêmio de resgate antecipado aos Debenturistas, a exclusivo critério da Emissora, 
o qual não poderá ser negativo (“Valor da Oferta de Resgate Antecipado”); u) Aquisição Facultativa: 
a Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o disposto no artigo 55, §3º, da 
Lei das S.A., desde que observe as eventuais regras expedidas pela CVM, inclusive na Instrução da 
CVM nº 620, de 17/03/2020 (“Instrução CVM 620”), devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financei-
ras da Emissora (“Aquisição Facultativa”). A Aquisição Facultativa poderá ocorrer após 2 anos conta-
dos da Data de Emissão, e observado o disposto na Lei 12.431/11 e na regulamentação aplicável da 
CVM e do CMN, ou antes de tal data, desde que venha a ser legalmente permitido, nos termos no artigo 
1º, §1º, inciso II da Lei 12.431/11, da regulamentação do CMN ou de outra legislação ou regulamentação 
aplicável; v) Vencimentos Antecipados: observados os termos e condições estabelecidos na Escritura 
de Emissão, mediante a ocorrência de determinados eventos as Debêntures poderão ser declaradas 
antecipadamente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediata-
mente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às Debêntures (“Eventos de Vencimento 
Antecipado”); w) Registro para Distribuição e Negociação das Debêntures: as Debêntures serão 
depositadas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição 
de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no 
âmbito da B3; (b) negociação, observadas as restrições dispostas na Escritura de Emissão, no mercado 
secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacio-
nalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) custódia ele-
trônica na B3.; x) Distribuição das Debêntures: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, 
com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, a qual será realizada sob regime de garantia 
firme de colocação para a totalidade das Debêntures (“Garantia Firme”), com a intermediação do Coor-
denador Líder, nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esfor-
ços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com 
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 
2ª (Segunda) Emissão da MEZ 1 Energia S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder 
(“Contrato de Distribuição”). O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, or-
ganizará o plano de distribuição das Debêntures, tendo como público-alvo da Oferta Investidores Profis-
sionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição; e y) Colocação das 
Debêntures: a colocação das Debêntures será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem 
como de acordo com o plano de distribuição previsto na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribui-
ção. (ii) Autorizar a outorga da cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia e direitos sobre 
recursos mantidos e/ou depositados em conta de titularidade da Companha, conforme descritos no item 
(i) acima, como garantia às obrigações assumidas pela Companhia na Emissão, por meio da celebração 
do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e (iii) Autorizar a Diretoria e/ou eventuais 
procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e quaisquer medidas necessá-
rias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritu-
ra de Emissão, bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais 
procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos 
acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 14/01/2022. 
Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, Secretário. Acionis-
tas: MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda. - Por: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur.

Mez T1 Transmissora e Participações S.A.
CNPJ 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.300.575.661

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 14/01/2022
1. Data, Hora e Local: Ao 14/01/2022, às 9:30hs, na sede da MEZ T1 Transmissora e Participações 
S.A. (“Companhia”), em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, 1.761, conjunto 151, parte andar 15, 
Indianápolis, CEP 04029-200. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme fa-
culdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei 6.404/1976, em virtude da presença da acionista repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia, a saber, MEZ Energia e Participações Ltda. 
(“Acionista”). 3. Mesa: Presidente: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; Secretária: Kelly Christine dos 
Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a outorga de alienação fiduciária, no âmbito do “Instru-
mento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos, da MEZ 1 Energia S.A.” (“Escritura”) no valor total de R$62.000.000,00 
com prazo de 21 anos e 6 meses contados da data de sua emissão, conforme previsto na Escritura, a 
serem emitidas por sua controlada, MEZ 1 Energia S.A. (respectivamente, “Emissão de Debêntures”, 
“Debêntures” e “Emissora”) (a) sobre a totalidade das ações de sua titularidade e de emissão da Emis-
sora, em favor dos titulares das Debêntures, correspondente a 100% do capital social da Emissora 
(“Ações”), bem como (b) todas as ações adicionais da Emissora que venham a ser adquiridas, seja 
a que título for (incluindo em virtude de subscrição ou opção, compra, permuta, doação, ou qualquer 
outro modo); (c) todos os títulos derivados das Ações ou de quaisquer ações adicionais ou que venham 
a substituí-las a qualquer título (incluindo em função de desdobramento, grupamento, incorporação, 
fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emissora, as ações ou 
outra operação); (d) o direito de subscrição de Ações de emissão da Emissora, bem como direitos de 
preferência e opções; e (e) de todos os dividendos, lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos 
e outros direitos econômicos e valores inerentes às Ações alienadas e/ou aos outros direitos ou a eles 
atribuíveis, gerados, declarados, distribuídos, pagos ou creditados a partir da presente data (incluindo 
dividendos, juros sobre capital próprio e valores devidos por conta de redução de capital, amortização, 
resgate, reembolso ou outra operação) (“Alienação Fiduciária de Ações da Emissora”), nos termos do 
“Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras 
Avenças”, celebrado entre a Companhia, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.A., na qualidade de representante da comunhão dos interesses dos debenturistas da 1ª emissão da 
Escritura (“Agente Fiduciário da 1ª Emissão”), Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), Banco BTG 
Pactual S.A. (“BTG” e, em conjunto com Santander, “Fiadores BNB”) e a Emissora, na qualidade de 
interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); e (ii) autorizar os administradores 
e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticarem isoladamente todo e qualquer ato e tomarem 
todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à outorga da Alienação Fiduciária de Ações 
da Emissora, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura e do Contrato de Alienação Fi-
duciária de Ações, bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pelos administradores e/ou 
eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a outorga da Alienação Fiduciária 
de Ações da Emissora no âmbito da Emissão de Debêntures. 5. Deliberações: Colocadas as matérias 
constantes da ordem do dia em votação, a Quotista aprovou, sem ressalvas ou emendas: (i) A constitui-
ção e a outorga da Alienação Fiduciária de Ações da Emissora no âmbito da Emissão de Debêntures, a 
ser constituída por meio da celebração do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e (ii) Autorizar os 
administradores e/ou eventuais procuradores da Companhia, agindo isoladamente, a praticarem todo 
e qualquer ato e tomarem todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à outorga da Alie-
nação Fiduciárias de Ações, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura e do Contrato 
de Alienação Fiduciária de Ações, cujas cópias integrais permanecerão arquivadas na sede da Com-
panhia, bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pelos administradores e/ou eventuais 
procuradores da Companhia até a presente data visando a outorga da Alienação Fiduciária de Ações 
no âmbito das Emissões de Debêntures. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os 
trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada 
conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelo quotista representando o quórum necessário 
para as deliberações tomadas. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine 
dos Santos, Secretária. Acionista: MEZ Energia e Participações Ltda. - Por: Marcos Ernesto Zarzur.

O aumento dos preços 
do combustível em 
mais de 50% no ano, 

fez com que muitas com-
panhias buscassem formas 
alternativas de transporte 
para oferecer aos seus co-
laboradores que precisam 
se deslocar ao trabalho, e 
que pensassem menos no 
orçamento.

Porém, nos últimos meses 
o consumidor também tem 
experimentado um aumento 
no preço das corridas de 
aplicativos de transporte 
urbano. Além do encareci-
mento da tarifa comum, es-
sas ferramentas geralmente 
praticam o “preço dinâmico” 
em horários em que há 
maior demanda. Tudo isso 
pode sair mais caro para a 
empresa, que se vê em um 
dilema: utilizar os serviços 
alternativos de transporte 
ou manter o carro próprio 

A tecnologia otimiza os processos e minimizar os gastos.

Carro próprio ou soluções 
alternativas, o que vale mais a pena?

Com o cenário atual totalmente incerto e a economia oscilando diariamente, ficou difícil se preparar para cada processo dentro das empresas

e o reembolso por quilome-
tragem?

Por conta disso, Thiago 
Campaz, CEO do VExpenses 
- plataforma que automatiza 
a gestão de despesas de equi-
pes e funcionários -, explica 
que nos cenários atuais de 
volatilidade de preços, a 
melhor alternativa tem sido 
o uso do carro próprio a 
trabalho. Isso porque as em-
presas conseguem ter maior 
previsão dos custos, já que a 
tarifa paga pelo km rodado é 
definida pela política de re-
embolso de quilometragem 
e costuma ser fixa.

Além disso, contar com um 
bom sistema de reembolso 
também facilita para que 
a corporação tenha mais 
controle sobre suas despe-
sas, já que contará com o 
auxílio de tecnologias de 
precisão, como o reembol-
so de quilometragem via 

fica responsável em pagar 
esse valor aos funcionários, 
quanto para eles mesmos, 
que podem ter um controle 
maior sobre o quanto estão 
gastando”, afirma Campaz. 

Com a calculadora criada 
pela fintech basta informar 
alguns dados básicos do 
carro, como o consumo 
médio (km/litro) e o preço 
da gasolina onde costuma 
abastecer. Assim a ferra-
menta consegue fazer o 
cálculo de quanto é o valor 
do km sob essas condições. 
Na página de resultado, 
ela também oferece um 
comparativo com os valores 
que são praticados pelo 
mercado em cada região do 
país - para ser usado como 
benchmark, permitindo 
analisar se o valor pago está 
dentro do esperado.

Outra dica para proteger 
a corporação da alta do 

preço dos combustíveis é 
utilizar a marcação da rota 
por GPS para a comprovação 
da despesa. Assim, garante-
se a exatidão da distância 
percorrida pelo funcionário 
com muito mais segurança, 
evitando-se custos extras e 
desnecessários para o caixa 
da empresa.

“A situação que estamos 
enfrentando hoje já é incer-
ta, não sabemos mais quais 
preços sobem no dia seguin-
te, então garantir que os 
valores sejam calculados de 
forma exata é essencial para 
evitar o desperdício. A tec-
nologia está em nosso escopo 
diariamente e precisamos 
usá-la da melhor maneira 
possível e de forma assertiva 
para otimizar processos e 
minimizar os gastos“, finaliza 
Campaz. - Fonte e outras 
informações: (https://vex-
penses.com.br/).
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GPS, por exemplo. Porém, 
a fim de evitar problemas 
financeiros ou trabalhistas e 
driblar o impacto da alta dos 
combustíveis nos custos de 
quilometragem, o valor do 
km rodado praticado pela 
empresa deve ser justo e se 
adequar à realidade. 

O VExpenses criou uma 
ferramenta que calcula au-
tomaticamente o valor do 
km rodado para reembolso, 
e que pode ser acessada por 
qualquer pessoa que neces-
sitar do seu auxílio. Ela é 
totalmente gratuita e facilita 
o dia a dia tanto para quem 
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 27 de janeiro de 20224

Peshkova_CANVA

Fabio Lima (*)

Embora exista uma base comum de teoria e prática, os 
requisitos da liderança tática são bem diferentes dos da 
liderança estratégica, por exemplo. Além disso, há todo 

um nível de liderança operacional que muitas pessoas sequer 
percebem que existe.

 

1Liderança Tática - A liderança tática está preocupada 
com o aqui e agora, com decisões de curto prazo e gerenciamento 
de riscos para ganhos imediatos. No nível tático, os líderes devem 
equilibrar as necessidades dos membros da equipe com as neces-
sidades da missão ou situação. Isso geralmente envolve negociar 
e convencer os seguidores a cooperar para alcançar o objetivo.

 
Também significa criar um ambiente em que eles estejam dis-

postos a fazer sacrifícios ou contribuir com a equipe por causa 
de uma lealdade devida ao líder e outros membros da equipe. A 
liderança tática é, portanto, altamente transacional. Isso ocorre 
porque o líder não possui muitas das ferramentas de liderança 
transformacional à sua disposição. Segundo pesquisas sobre o 
assunto, líderes transformacionais eficazes fornecem motivação 
inspiradora, consideração individualizada, estímulo intelectual 
e influência idealizada. 

Os três primeiros desses fatores dependem muito dos objeti-
vos gerais da organização e também de sua cultura e modo de 
operação, que dependem da liderança estratégica e operacional. 
Como resultado, eles estão muito além da influência do líder 
tático que trabalha na face de carvão. O único fator realmente 
sob o controle do líder tático é o nível de influência idealizada, 
em outras palavras, o carisma.

 

2Liderança Operacional - Os líderes operacionais são 
os heróis desconhecidos das organizações. Eles constroem as 

Um dos desafios que muitos gerentes e líderes enfrentam é entender as distinções entre os níveis de liderança.

estruturas e sistemas que permitem que a visão e os objetivos 
do líder estratégico sejam alcançados, enquanto fornecem uma 
estrutura para a ação inspirada dos líderes táticos da organiza-
ção. Em outras palavras, criam sistemas para apoiar os valores 
da organização e sua liderança e incentivar padrões de cultura 
e comportamento que são congruentes com eles.

 
Por exemplo, uma organização que valoriza o trabalho em 

equipe e a colaboração em grupo em detrimento de contribuições 
individuais precisa de um sistema de recompensas que apoie esse 
objetivo. Se uma equipe obtiver um resultado significativo por 
meio de um trabalho eficaz em equipe, toda a equipe deverá ser 
reconhecida e recompensada, não seus membros individuais. Isso 
também não exige necessariamente recompensas financeiras, 
pois sabemos que o aumento de salários e bônus tem uma meia 
vida muito curta.

 
Recompensas específicas, como maior reconhecimento da 

equipe, posicionamento competitivo e projetos mais interessantes 
e vitais, podem ser muito eficazes no longo prazo na criação de 
equipes altamente motivadas, com alto moral e coesão.

Essa abordagem da eficácia operacional deve permear toda 
a organização e todos os seus sistemas, estruturas e processos 
de suporte. 

Além disso, tem que haver consistência, congruência e coerência 
entre esses fatores da dinâmica organizacional. Não é bom se as 
recompensas forem inconsistentes de um projeto ou equipe para 
o próximo, ou se eles não tiverem as ferramentas e os sistemas 
adequados para obter as tarefas e funções atribuídas.

  

3Liderança estratégica - A liderança estratégica preocupa-
-se com o propósito e as metas de longo prazo de uma organização, 
movimento ou instituição. Um líder estratégico está tentando 
criar uma organização viável, capaz de funcionar em todas as 

circunstâncias, que seja resiliente e, melhor ainda, robusta diante 
de ameaças e obstáculos.

Os líderes estratégicos podem usar punições e recompensas 
transacionais para atingir seus objetivos organizacionais, mas 
geralmente tem apenas um efeito no curto prazo e podem até ser 
contraditórios no longo prazo. É por isso que é bem mais eficaz 
e eficiente construir liderança estratégica com base em fatores 
transformacionais.

 
Por ter uma visão e missão convincentes, um líder estratégico 

atrairá as pessoas certas para a organização, comprometidas 
com seus objetivos e objetivos de longo prazo, proporcionando 
motivação diante de dificuldades e contratempos. Isso também 
fornece um ambiente estimulante e desafiador para as pessoas 
crescerem, liberando assim seus talentos e habilidades na conse-
cução dos objetivos organizacionais. Os membros da organização 
sabem que suas contribuições são valorizadas e que são uma 
parte essencial da equipe. 

Por acreditarem nos valores e no objetivo da organização 
e acreditarem que seus líderes tem seus melhores interesses 
no coração, estão dispostos a fazer sacrifícios pelo bem da 
instituição. Enquanto um líder estratégico deve fornecer uma 
visão idealizada do futuro e da organização, não é necessário 
que ele seja altamente carismático. De fato, isso pode ser 
mais um fardo pois todo mundo fica dependente da presença 
contínua do líder.

 
Após a descrição dos diferentes níveis de liderança, é possível 

saber o nível em que se está operando e avaliar se ele é apropriado 
para as necessidades da posição ocupada e da própria organi-
zação. Assim, com o entendimento dos tipos de liderança, fica 
mais fácil desenvolver um entendimento maior de sua própria 
liderança, mas também daqueles que o rodeiam.

(*) - É consultor e mentor de empresários e executivos, especialista  
em gestão empresarial. CEO da Light Consulting e Coaching  

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

DIFERENÇAS

OS TRêS NívEIS DE LIDERANÇA: 
TáTIcA, OpERAcIONAL E ESTRATégIcA

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Líder, você não executa nada 
sozinho

Renato Martinelli (*)

parece história de filme. O protagonista principal se 
vê sozinho, no meio de uma ilha, tentando fazer 

tudo sozinho. Os recursos são limitados, a sobrecarga 
de trabalho é enorme, muitas prioridades para serem 
tratadas simultaneamente. No cenário adverso e 
hostil, falta gente, tempo, energia e disposição para 
realizar tudo o que precisa. Se você acha que estou 
falando do personagem de Tom Hanks no filme Nau-
frago, errou. A história é do gestor centralizador, que 
não delega, que se envolve em tudo e não faz o que 
mais precisa: atuar como líder.

Muitos gestores, em sua primeira experiência na 
posição de líder, confundem as atribuições do novo 
cargo. Foram promovidos pelas entregas que fizeram 
até o momento do reconhecimento e promoção, 
passam a ter uma função como lider, mas perma-
necem na atuação com especialista. Esse é apenas 
um dos problemas. Mais do que nunca, é necessário 
compreender que como líder é preciso trabalhar 
com a equipe, apoiando-se no tripé da execução: 
Estratégias, Processos e Pessoas.

Mais do que saber quais são os pilares da execu-
ção, é preciso entender como fazer isso na gestão de 
negócios e pessoas. Na prática, a teoria é outra, não 
dá para ficar só nas definições. São inúmeras falhas 
que acontecem durante a rotina de gestão.

Como as lideranças podem desenvolver com suas 
equipes a Execução com foco nos três pilares que 
permitirão alcançar os resultados desejados em linha 
com as melhores práticas?

Nas Estratégias, é fundamental conhecer o 
Planejamento Estratégico da organização, caso não 
faça parte do grupo de gestores que participam da 
construção e/ou revisão do plano. A partir desse 
conjunto de informações, o líder deve:

•	 compreender como a área na qual é responsável 
se conecta com as demais áreas para entregar 
o plano (e não fazer a gestão de silo, pensando 
somente na sua área)

•	 definir as diretrizes para a área

•	 trabalhar a gestão de negócio para desdobrar 
metas com cada liderado

•	 incentivar equipe a desenvolver seu plano de 
ação para entregar as metas

•	 alinhar indicadores de performance com as 
expectativas da alta liderança

•	 acompanhar execução do plano, oferecendo 
suporte sempre que necessário

Nos Processos, o líder deve entender que parte 
da sua responsabilidade é transformar o negócio, e 
para isso, nem sempre manter as coisas como estão 
é a melhor alternativa. Decisões devem ser parte da 
rotina diária, incluindo a atuação da liderança em:

•	 conhecer os processos e compreender seus 
impactos na cadeia de valor da organização

•	 questionar os procedimentos, incentivar a equi-
pe a inovar e resolver os desafios com formas 
mais produtivas, eficazes e eficientes

•	 não aceitar posturas passivas e de conformismo 
de integrantes do time

•	 apoiar na definição e revisão de prioridades 
para execução dos processos

•	 contribuir para que os processos consigam 
traduzir a visão sistêmica em alinhamentos e 
sinergias internas

E com as Pessoas, elemento central, a liderança 
deve conhecer muito sobre cada membro do seu time, 
pois não executa nada sozinho e a liderança centra-
lizadora se esgota quando tem tanta sobrecarga de 
trabalho e falta tempo para fazer as entregas. Nessa 
perspectiva, recomendo que as lideranças coloquem 
em prática ações como: 

•	 desenvolver a comunicação para construir 
vínculos de confiança

•	 entender o nível de habilidades e capacidades 
de cada pessoa x tamanho do desafio

•	 estimular o trabalho em equipe e o senso de 
colaboração na área e entre departamentos

•	 conhecer as motivações de cada indivíduo e 
conectar com o propósito da organização e 
os objetivos estratégicos, para potencializar o 
senso de realização

•	 investir tempo e recursos para treinar e 
capacitar pessoas para desenvolver ha-

bilidades importantes para o momento 
atual e futuro

•	 monitorar o desempenho e o comportamento 
das pessoas, para que possa oferecer ajuda 
e feedbacks com frequência, melhorando 
motivação e performance

Como líder, é preciso servir ao seu time, contri-
buindo para que desenvolvimento e crescimento 
profissional ajudem a melhorar a execução e entre-
gar os resultados. Agora, é mais do que necessário 
refletir sobre a dedicação de tempo que você está 
alocando em cada um dos pilares da Execução, 
como mostro no gráfico.

Ao analisar a proporção de cada lado, você pode 
até pensar que no seu presente momento, sair do 
operacional é praticamente impossível, né? Aí te 
pergunto, você está fazendo papel de líder ou de 
liderado?

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 

foco ajudar pessoas a desenvolverem competências 
de comunicação para potencializar engajamento e 

resultados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 
anos de carreira, agrega experiências e conhecimentos 

em empresas nos setores de Agronegócio, 
Automobilístico, Alimentos e Bebidas, Comércio, 

Construção, Farmacêutico e Químico, Financeiro e 
Seguros, Papel e Celulose, TI e Telecom, Varejo. É 

especialista em temas relacionados à Comunicação, 
Liderança, Gestão de Equipes de Alto Desempenho e 

Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação e Articulação 
de Soluções.
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Os desafios 
do empreendedor para 

este ano

Todos fomos pegos 
de surpresa com a 
pandemia em 2020. 
Em 2021, esperávamos 
melhores notícias, mas 
nos preparamos para 
seguir enquanto não 
houvesse vacina

Já neste ano, em 2022, 
parece que enfim es-
tamos decolando: os 

eventos voltaram, acabaram 
as principais regras de dis-
tanciamento e, mesmo com 
o uso de máscara obrigató-
rio, já vemos as coisas acon-
tecendo novamente. Mesmo 
diante de todos os avanços 
que este ano nos trouxe e 
trará, ainda vemos o surgi-
mento de novas variantes, 
que causam incertezas 
sobre as possíveis compli-
cações que novas restrições 
possam acarretar. 

Para o cenário empreende-
dor, nunca tivemos tanta for-
mação em tão pouco tempo. 
De acordo com levantamento 
da Udemy, marketplace de 
ensino a distância e aprendi-
zagem, a procura por cursos 
online teve um aumento de 
161% em 2020. A necessida-
de do imediatismo, quando 
era necessário tirar todos das 
ruas, fez com que a busca por 
soluções, inovações, leituras, 
pesquisas e estudos fizessem 
parte obrigatória de nossa ro-
tina para continuarmos com 
nossas responsabilidades da 
maneira que era possível. 

Esse tempo de preparo 
foi como se tivéssemos feito 
um MBA em empreendedo-
rismo durante esses anos 
de pandemia. Contudo, 
quando vemos um novo ce-
nário trazendo novamente 
o híbrido - pois não vamos 
poder voltar 100% presen-
cial - conseguimos entender 
que já vivemos momentos 
piores e temos soluções 
para isso.

Economicamente falando, 
aprendemos a viver com 
menos, gastar menos e en-
xugar os custos da empresa. 
Aprendemos a cobrar de ma-
neira diferente, tivemos que 
ajustar a equipe, remodelar 

contratações e adaptar as es-
tratégias. Dessa forma, com 
a chegada de 2022 e seus 
novos desafios, é possível 
nos apoiarmos em nossas ex-
periências e bagagens, que 
- até então - não tínhamos, 
para encontrar soluções e 
oferecê-las para o mercado. 

De uma maneira ou de 
outra, foi preciso se ajus-
tar. Para quem trabalha 
com B2C, as pessoas vão 
continuar consumindo, mas 
consumindo o quê? Qual é 
a adaptação necessária da 
minha prestação de serviço 
para que eu consiga ter um 
produto ajustado, que meu 
cliente consumirá? Fato é 
que as estratégias de consu-
mo mudaram, mas como nos 
adequamos a esse cenário 
de incertezas? 

A palavra chave é ‘planeja-
mento’. Quanto mais atuali-
zados e acompanhando o rit-
mo e o cenário atual, melhor. 
Na minha empresa, sempre 
fizemos um planejamento 
de cinco anos, depois pas-
samos a fazer para dois, em 
seguida para um. A partir do 
ano passado, começamos a 
fazer trimestralmente, pois 
não tínhamos como garantir 
estabilidade de seis meses 
ou um ano. 

Dessa forma, fizemos um 
planejamento para 2022 e 
combinamos que faríamos 
uma atualização a cada três 
meses com tópicos da es-
tratégia sendo revistos toda 
semana. Vamos enfrentar 
diversos novos desafios, 
mas o que deve permanecer 
na cabeça do empreendedor 
é que já vivemos tempos pio-
res e agora temos bagagem e 
conhecimento de como lidar 
com o que for apresentado. 

Portanto, que venham 
novos desafios, pois agora 
temos de onde tirar a solu-
ção para poder encontrar 
esperança para seguir lu-
tando e crescendo. 

(*) - É fundadora e CEO da MCM 
Brand Experience, 

grupo de comunicação integrada 
com atuação nacional e internacional, 

comprometido com a 
performance e responsável com a 

diversidade e inclusão.

Monica Schimenes (*)

e oferece novas formas de colaboração musicais, formação de grupos 
para compor, produzir e realizar trabalhos desafiadores. Os selecionados 
participarão de masterclasses e workshops virtuais e da produção de 
um concerto por streaming para o público. Os músicos interessados 
devem ter entre 19 e 35 anos, fluência em inglês, formação formal ou 
não em qualquer gênero musical e que estejam também engajados em 
projetos sociais. Além do intercambio e a colaboração,  os selecionados 
receberão uma bolsa de US$ 1.500. Inscrições: (https://onebeatvirtu-
al2022.fsn-apply.org/).   

E - Têxtil e Confecção
A indústria têxtil e de confecção teve faturamento estimado de R$ 194 
bilhões em 2021. Crescimento de 20% em relação aos R$ 161 bilhões 
do ano anterior. Na comparação com 2020, a produção dos têxteis (in-
sumos) aumentou 12,1% e das confecções, 15,1%. O varejo de roupas 
cresceu 16,9%. Porém, essa expansão não foi suficiente para voltarmos 
aos números de 2019, o último ano antes do advento da pandemia. O 
setor apresentou saldo positivo de 74 mil postos formais de trabalho no 
acumulado de 12 meses até novembro de 2021. No comércio exterior, 
as importações, de US$ 5,16 bilhões, cresceram 26,3% e as exporta-
ções, de pouco mais US$ 1 bilhão, aumentaram 17,5%, em relação a 
2020.  As projeções, segundo a Abit, indicam crescimento setorial de 
1,2% em 2022, ante 2021. As informações foram transmitidas pelo 
presidente da entidade, Fernando Valente Pimentel. 

F - Jovens Nem Nem
A Junior Achievement Brasil, que visa despertar o espírito empreendedor 
em jovens, está com inscrições abertas para uma nova edição do curso 
gratuito de capacitação profissional Tech já – suporte em TI. Com o apoio 
do Google.org e do BID Lab (Banco Interamericano de Desenvolvimento), 
o objetivo é auxiliar 2 mil jovens de todo o país a ingressar no mercado 
de trabalho, na área de TI. Serão oferecidas 710 vagas para todo o Brasil, 
sendo 80 delas direcionadas para o Rio de Janeiro. O curso é voltado 
para jovens de 18 a 29 anos, que já tenham concluído o ensino médio 
na rede pública e que não estejam nem trabalhando e nem estudando 
formalmente no momento. As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro 
no site (https://www.jabrasil.org.br/ti).

G - Movimentação de Contêineres 
O Terminal de Contêineres de Paranaguá - encerrou 2021 com uma 
movimentação de 1,1 milhão de TEUs (unidade equivalente a um 
contêiner de 20 pés). O balanço final é resultado dos investimentos 

A - Constituição de 1988
Está disponível no YouTube, com acesso aberto e gratuito, o curso de 
extensão sobre a Constituição Federal de 1988 (CF88), com a partici-
pação de juristas e especialistas de diversas áreas lendo e debatendo 
os artigos, em mais de 40 episódios. Além dos artigos, o conteúdo 
apresenta as soluções que a CF88 traz no texto e aponta problemas na 
própria redação; e transforma as principais críticas do senso comum 
em aprendizagem constitucional. A essência da Constituição está na 
defesa dos direitos fundamentais e das garantias democráticas. Além 
de destacar a liberdade, a educação, a saúde pública, o meio ambiente, 
a cultura e de conclamar ao processo civilizatório. Inscrições e outras 
informações: (https://bit.ly/31V3RIN).

B - Feiras e Congressos
A Italian Exhibition Group (IEG), uma das principais organizadoras de 
feiras e congressos da Europa, está entrando no mercado brasileiro. A 
empresa, que tem capital aberto na Itália, concluiu a compra da Brasil 
Trading Fitness Fair, realizada desde 2018. A primeira aquisição no país 
se segue à abertura de uma filial brasileira da IEG, hoje presente, para 
além do mercado europeu, nos Estados Unidos, China, Emirados Árabes, 
México e Índia - por meio de investimentos diretos ou joint-ventures. 
Fundada há mais de 70 anos, a IEG organiza mais de 50 feiras e 190 
eventos e congressos, em seis categorias: Alimentos & Bebidas, Joalheria 
& Moda, Bem-Estar, Esporte & Lazer, Turismo & Hospitalidade, Lifestyle 
& Inovação, Ambiente & Tecnologia (https://www.iegexpo.it/pt/).

C - Consumo de Legumes 
No verão, o consumo de legumes diminui. Férias e preguiça de descas-
car podem ser explicações, mas é importante divulgar a relevância, o 
nível nutricional dos legumes na composição de consumo diário de FLV 
(frutas, legumes e verduras), para impulsionar o consumo de produtos 
pouco consumidos em determinadas épocas do ano. A campanha de 
incentivo da IFPA (International Fresh Produce Association) é gratuita 
para todos os varejistas. A entidade é a maior e mais diversa associação 
internacional que atende toda a cadeia de suprimentos e a primeira a 
defender os interesses e apoiar os associados da indústria de produtos 
frescos e florais. Saiba mais em: (https://www.freshproduce.com/). 

D - Intercâmbio para Músicos
O intercâmbio virtual OneBeat 2022, uma iniciativa do Departamento de 
Estado dos EUA, está com inscrições abertas. O programa busca inte-
grar, de forma digital, 35 músicos espalhados por 50 países e territórios 

em infraestrutura e capacidade logística, e representa um crescimento 
de 12% frente 2020, quando a empresa movimentou 983 mil TEUs. O 
crescimento das operações foram impulsionadas principalmente pelo 
aumento no número de importações, 20% superior ao ano de 2020. Os 
segmentos de mercado nessa frente foram bens de consumo e eletrô-
nicos, e o setor automotivo, que apresentou recuperação considerável 
e movimentou 20.227 TEUs a mais do que no ano anterior no terminal 
paranaense

H - Vacina contra Ômicron
A Pfizer e a BioNTech anunciaram uma avaliação clínica para testar 
uma vacina contra a variante Ômicron da Covid-19. Os especialistas vão 
avaliar a segurança e a eficácia do produto. No geral, pelo menos 1.420 
pessoas com idades entre 18 e 55 anos participarão dos testes da nova 
versão da vacina. Kathrin Jansen, diretora de pesquisa de vacinas da 
Pfizer, afirmou que desenvolver e investigar imunizantes baseados nas 
variantes da Covid-19 “são essenciais” para que as pessoas “mantenham 
um alto nível de proteção”. Os dados atuais mostram que as doses de 
reforço do imunizante “fornecem alto nível de proteção contra quadros 
graves e hospitalização com a Ômicron”. No entanto, ela reforçou a ideia 
do laboratório continuar preparado caso essa proteção “diminua com 
o tempo” (ANSA).

I - Reparação Automotiva
Acaba de ser a inaugurada a Escola do Funileiro, em Santana, na 
zona norte da capital paulista. O projeto faz parte do plano de ex-
pansão da edtech de impacto social Escola do Mecânico. Com a crise 
econômica, o mercado de funilaria cresceu e abriu oportunidades 
para quem viu a chance de abrir o próprio negócio ou se atualizar 
na área. A escola oferece treinamentos e consultoria nos segmentos 
técnicos automotivo e de regulação de sinistros de automóveis, bem 
como serviço de reparação em funilaria. A programação dos cursos 
tem como público-alvo central profissionais que queiram ingres-
sar no segmento de reparação automotiva, regulação de sinistros, 
gestão de oficinas, estética automotiva e profissionais e empresas 
que buscam por constante especialização. Saiba mais em: (https://
escoladofunileiro.com.br/).

J - Movimento Aéreo
Em 2021 as companhias aéreas brasileiras transportaram cerca de 
40,6 milhões de passageiros nos aeroportos do país. O volume é 
inferior ao do mesmo período de 2019, quando foram transportados 
100,7 milhões de passageiros, segundo levantamento da AirHelp, líder 
mundial na defesa dos direitos dos passageiros de companhias aéreas. 
4,5 milhões de passageiros sofreram atrasos e cancelamentos, o que 
representa 1 em cada 9 passageiros transportados no ano passado. 
Atrasos superiores a 4 horas afetaram 52,8 mil passageiros no período 
analisado. 434,6 mil passageiros tiveram voos cancelados no mesmo 
período. Este tipo de ocorrência, quando não provocado por questões 
meteorológicas ou de força maior, pode originar pedidos de indenização 
às companhias aéreas.

Tensões geopolíticas 
internacionais, como 
a ameaça de conflito 

militar entre Rússia e Ucrâ-
nia, e fatores internos, como 
problemas climáticos e as 
incertezas políticas, puxarão 
os índices de preços. Em par-
te, o fenômeno da inflação 
tem origem externa e aflige 
inclusive países desenvol-
vidos. Nos Estados Unidos, 
a inflação ao consumidor 
atingiu 7% em 2021, o nível 
mais alto desde 1982. 

Na zona do euro, a infla-
ção chegou a 5%, alcan-
çando o maior valor desde 
a criação da moeda única 
no continente europeu. A 
reabertura das economias  
fez o preço internacional 
do barril de petróleo subir 
para US$ 80, quatro ve-
zes acima do que na fase 
mais aguda da pandemia, 
quando a cotação chegou 
a cair para US$ 19. O pro-
blema não ocorreu apenas 

Tensões na Ucrânia, preço do petróleo e incertezas no Brasil 
puxam os índices.

Publicado no DOU de ontem (26) decreto presidencial 
que prevê o aproveitamento de rios e mar para a geração 
de energia eólica. A ideia é aproveitar as regiões onde o 
vento é mais constante e em velocidades mais intensas, 
para gerar energia a partir de fonte limpa nas áreas co-
nhecidas como offshore.

Ao dispor “sobre a cessão de uso de espaços físicos e 
o aproveitamento dos recursos naturais em águas inte-
riores de domínio da União, no mar territorial, na zona 
econômica exclusiva e na plataforma continental para a 
geração de energia elétrica a partir de empreendimento 
offshore”, o Decreto nº 10.946 define como tais procedi-
mentos serão conduzidos, bem como orientações sobre 
como e onde serão apresentados os pedidos de cessão, 
e o que o empreendedor deverá fazer para a consecução 
do empreendimento.

A cessão de uso poderá ser concedida por meio de dois 
procedimentos distintos: Cessão Planejada, que consiste na 
oferta de prismas previamente delimitados pelo Ministério 
de Minas e Energia a eventuais interessados; e Cessão 
Independente, que envolve a cessão de prismas requeri-
dos por iniciativa dos interessados em explorá-los. “Uma 
vez obtida a cessão de uso, será obrigação contratual do 
empreendedor a realização dos estudos necessários para 
identificação do potencial energético offshore”, informou 
a Secretaria-Geral da Presidência da República.

De acordo com a secretaria, o decreto busca “preencher 
a lacuna identificada por instituições públicas, empreende-

A regulamentação é compatível com as transformações pelas 
quais o setor elétrico vem passando.

Os fatores que pressionam 
a inflação no Brasil e no mundo
Pelo menos no início do ano, a inflação continuará pressionada por uma combinação de fatores 
domésticos e externos, segundo especialistas e o próprio Banco Central (BC)

reconheceu os desafios para 
a segurar a inflação, ao ad-
mitir que a seca no Sul e as 
enchentes em Minas Gerais 
e no Nordeste estão afetando 
a inflação no início de ano. 
E que a crise energética 
global e a desvalorização do 
real estão contribuindo para 
que o Brasil importe inflação 
de outros países. Depois de 
alcançar 10,06% em 2021, 
o maior nível desde 2015, a 
inflação oficial pelo IPCA de-
verá cair pela metade neste 
ano, mas permanecerá acima 
do teto da meta. 

O professor de Economia 
do Ibmec Gilberto Braga 
aponta outro fator que com-
plicará a inflação neste ano: 
a incerteza política e as pres-
sões para aumento de gastos 
em ano de eleições. Para ele, 
a imprevisibilidade gerada 
pelo processo eleitoral pres-
sionará os preços, à medida 
que inibirá investimentos do 
setor produtivo (ABr).
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com o petróleo. Fontes 
de energia como carvão 
e urânio também ficaram 
mais caras.

Com o barril caminhando 
para US$ 90, a Petrobras 
anunciou o primeiro au-
mento de combustíveis 
em três meses. O reajuste 
terá impacto no bolso dos 
brasileiros nas próximas 
semanas, com a decisão 
dos governadores de des-

congelar o ICMS sobre os 
combustíveis. Outro fator 
que pressionou a inflação 
foi o gargalo nas cadeias de 
produção em diversos paí-
ses. Produtos industrializa-
dos passaram a ficar mais 
caros, com filas de duas 
a três semanas em vários 
portos para descarregar 
mercadorias. 

O próprio presidente do 
BC, Roberto Campos Neto, 

Decreto define procedimentos para 
eólicas instaladas no mar

dores, especialistas e organizações de um marco regulatório 
para a exploração do potencial elétrico offshore no Brasil, 
em especial relacionado a questões sobre a implantação 
e ao modelo de concessão”. 

A regulamentação é compatível com as transformações 
pelas quais o setor elétrico vem passando, “especialmente 
em função da evolução da matriz elétrica, acompanhando 
a modernização de tecnologias de geração de energia 
elétrica por fontes renováveis e com grande capacidade 
de potência, características importantes ao atendimento 
do crescimento da demanda” (ABr).
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OpiniãO
Expectativas 

tributárias em ano  
de eleição presidencial

Uma possível reforma 
tributária relacionada 
ao IRPF chegou a 
causar um pouco 
de preocupação 
a contadores e 
tributaristas no 
segundo semestre de 
2021

Mas, no final das 
contas,  acabou 
travada no Sena-

do. Ainda assim, esses 
profissionais não ficaram 
tranquilos no último mês 
do ano. Dois temas foram 
monitorados de perto: o 
diferencial de alíquota do 
ICMS (DIFAL) e a prorroga-
ção da desoneração da folha 
de pagamento. Enquanto 
a desoneração da folha foi 
sancionada no dia 31 de 
dezembro, o DIFAL ficou 
para depois. E isso trouxe 
uma insegurança jurídica 
enorme para as empresas. 

Isso porque alguns es-
tados se anteciparam. 
O Paraná, por exemplo, 
regulamentou, ainda em 
dezembro, algo que ainda 
não tinha lei complementar 
federal sancionada, o que 
veio a ocorrer somente nos 
primeiros dias de 2022. Fica 
a dúvida quanto à eficácia 
da cobrança desse diferen-
cial: já a partir de janeiro? 
Após 90 dias, conforme a 
lei complementar? 2023? 
Enfim, advogados tributa-
ristas terão bastante traba-
lho para trazer segurança 
jurídica às empresas.

Quando essas polêmicas 
acontecem, fica a dúvida: 
qual a expectativa para o 
ambiente tributário brasi-
leiro em 2022, consideran-
do a eleição presidencial? 
Elenco abaixo alguns temas 
que profissionais de conta-
bilidade e direito tributário 
precisam ficar de olho:

1. Teses tributárias em 
disputa: Existem milhares 
de discordâncias entre os 
contribuintes e o Fisco, 
sobretudo na esfera fede-
ral. As “filhotes” da famosa 
“tese do século” (exclusão 
do ICMS na base de cálculo 
do PIS/COFINS) devem ser 
discutidas em 2022.

2. Reforma tributária 
baseada nas PECs: As 
propostas de emendas 
110/19 e 45/19 tendem, em 
ano de eleições, a ficarem 
um pouco de lado. Senado 
e Câmara dos Deputados 
devem voltar a dar atenção 
para esse tema somente 
em 2023.

3. Consolidação do PIS 
e COFINS: A fusão destes 
dois tributos “gêmeos” foi 
proposta pelo governo fe-
deral por meio do Projeto 
de Lei 3887/20 (CBS) em 
uma espécie de fase 1 de 
uma Reforma Tributária. 
Se não vingar via PL, acon-
tecerá via PEC dentro da 
Reforma Tributária oriunda 
das PECs. Mas também 
só deve voltar à pauta em 
2023.

4. Tributação de Di-
videndos e redução do 
IRPJ: Para pleitear pos-
sível entrada na OCDE, 
o Brasil precisa alterar a 
forma de tributação de 
dividendos. A tributação 
deverá ser de 15% e, em 
contrapartida, haverá uma 
redução de alíquota dos 
atuais 25% no imposto de 
renda para as empresas. 
Outro tema que deve ficar 
para o ano que vem.

5. Tributação sobre 
pagamentos: Para fazer 
frente a uma possível deso-
neração da folha, a tributa-
ção sobre movimentações 
financeiras, algo próximo 
à antiga CPMF, pode apa-
recer como novidade. A 
tributação de novos servi-
ços e produtos digitais está 
na mira.

6. Mudanças no IRPF: 
O governo federal é a favor 
de aumentar a faixa de 
isenção do IRPF para cerca 
de R$ 3 mil mensais. Essa 
questão é uma promessa de 
campanha do presidente. O 
problema é que, em ano de 
eleições, dificilmente deve 
avançar.

7. Revisão de incenti-
vos fiscais: São quase R$ 
300 bilhões de reais anuais 
com renúncias como o 
Simples Nacional e a Lei 
Rouanet, por exemplo.

O ano de 2022 só está 
no começo e os temas 
tributários já assombram 
contadores, advogados, 
empresários e, por que não, 
todos nós, contribuintes. 
Ano de eleição presidencial 
geralmente não traz gran-
des mudanças tributárias, 
o que deve dificultar as 
reformas necessárias para 
o nosso país. 

Esperamos que, se não 
ocorrer em 2022, que o ali-
cerce de uma ampla Refor-
ma Tributária seja debatido 
com toda a população ainda 
este ano.

(*) - É profissional de contabilidade, 
coordenador e professor 

dos programas de MBAs em 
Contabilidade e Finanças da 
Universidade Positivo (UP).

Marco Pitta (*)

News@
A Medallia adquirirá a Thunderhead

@A Medallia, Inc., líder global em experiência de clientes e fun-
cionários, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo 

para aquisição da Thunderhead, líder em tecnologia empresarial 
para gestão de interação em tempo real e orquestração de jornada. 
A Thunderhead fortalecerá a capacidade da Medallia de impelir, em 
escala, jornadas individualizadas e conversações em todos os canais 
online e offline. A meta é ajudar os milhares de clientes da Medallia a 
continuar a aumentar a lealdade à marca da empresa, impulsionando 
as vendas e o crescimento (www.medallia.com).

TI

Controladoria:  
por onde começar?

A Forrester é uma empresa americana de pesquisa de mercado que estuda os impactos da tecnologia 
nos negócios de seus clientes e sobre o público em geral.

mediaphotos_CANVA
Umberto Tedeschi (*)

O retrato do Brasil é um cenário 
triste quando o assunto é mor-
talidade dos negócios. Segundo 

dados do IBGE, 22,8% das empresas 
não sobrevivem ao primeiro ano de 
funcionamento e 52,5% fecham antes 
de completar cinco anos.

A questão é que o encerramento 
dessas empresas envolve inúmeros 
fatores. Para o Sebrae, eles estão prin-
cipalmente ligados diretamente à falta 
de planejamento, má gestão financeira 
e desconhecimento generalizado do 
setor de atuação.

Se você já entendeu a importância de 
adotar a controladoria na sua empresa 
mas não sabe por onde começar, saiba 
que em primeiro lugar é necessário 
estruturar um setor de controladoria, 
empregando pessoas especializadas 
em gestão administrativa e financeira.

Outra opção, que pode se revelar 
mais vantajosa, é contratar profissio-
nais terceirizados de uma consultoria 
especializada. Eles terão muito mais 
vivência em casos como o seu, tendo 
uma rede de apoio que se revelará muito 
útil quando necessário. Além das partes 
mais importantes, uma opinião isenta e 
conhecimento de mercado para propor 
novas ideias.

E como será o trabalho na prática? 
Em primeiro lugar será realizado um 
raio-x da organização, com a verifi-
cação de todos os elementos mais 
importantes:

Compreensão da estrutura da empre-
sa, tanto organizacional como hierár-
quica: quais as principais áreas, quem 
são os profissionais que trabalham em 
cada uma delas.

Identificação dos processos de cada 
setor: mapear o funcionamento de 
departamentos como Administração, 
Vendas, Recursos Humanos, Finanças 
e Produção.

 
Avaliação dos produtos e serviços 

oferecidos: verificar se eles estão 
adequados ao mercado, qual a sua 

rentabilidade e importância dentro 
da empresa.

Análise das tecnologias utilizadas: 
com a transformação digital, é man-
datório adotar as melhores tecnologias 
financeiras, de comunicação e admi-
nistrativas. Elas são determinantes 
para um melhor controle e gestão das 
atividades.

Outra atividade essencial é a rees-
truturação das atividades contábeis e 
financeiras. Geralmente é necessária a 
troca dos sistemas utilizados, migrando 
para uma plataforma que provenha 
uma visão gerencial, automatize fun-
ções manuais e melhore a apuração 
de impostos.

Uma ferramenta importante para 
atingir os objetivos propostos na im-
plantação da controladoria é o Balan-
ced Scorecard (BSC). O nome vem da 
ideia de observar medidas estratégicas, 
além das medidas financeiras tradicio-
nais, para obter uma visão mais equi-
librada do desempenho da empresa.

Um estudo global da Bain & Co listou 
o BSC em quinto lugar entre as dez 
ferramentas de gerenciamento mais 
utilizadas em todo o mundo. O Balan-
ced Scorecard também foi selecionado 
pela Harvard como uma das ideias de 
negócios mais influentes dos últimos 
75 anos.

Dividida em quatro perspectivas: 
Financeira, Clientes, Processos Inter-
nos e Aprendizado e Crescimento, na 
controladoria elas permitem alinhar 
estratégias. Auxiliam na tomada de 
decisão, acompanhando as metas e o 
seu cumprimento. O que, no final do dia, 
é fundamental para alcançar objetivos 
de curto a longo prazo.

Um outro aliado importante é a rea-
lização de uma Gestão Estratégica de 
Custos. Essa ferramenta é capaz não 
só de mostrar todos os custos dentro 
da empresa, mas também analisar os 
ciclos operacionais nos mais diversos 
setores.

Quais atividades agregam valor 
ao produto ou serviço prestados? A 
partir dessa análise, a redução de 
custos na empresa como um todo tem 
mais assertividade. Além de tornar 
a organização mais competitiva, por 
meio da valorização das atividades 
mais importantes, a ferramenta traz 
feedbacks econômicos.

Implementar a controladoria é sinôni-
mo de inteligência e facilita a correção 
do rumo ao sugerir novas estratégias. 
Está nas suas mãos conduzir a organi-
zação para o futuro!

(*) É CEO da Abile Consulting Group, embaixador 
da Leader X e chairman of the board da Agência 

Brasileira de Inovação e Desenvolvimento 
Sustentável (Abids).

São apenas jovens que acreditam ter 
uma ideia única que vai revolucionar o 
mercado? Tais empreendedores estu-
daram suficientemente o mercado para 
entender se seu produto é tão inovador 
assim? Qual a demanda potencial? É 
escalável? Será preciso desembolsar 
caixa, queimando recursos preciosos 
para conquistar tal demanda? Quanto, 
por quanto tempo? É sustentável?

 
São perguntas que, num primeiro 

olhar, podem parecer muito básicas, 
por serem um tanto óbvias. Mas isso 
não é bem assim. Na expectativa de 
ganhar mais de R$ 300 milhões na 
loteria, muitos se esquecem que a 
probabilidade de acertar os números é 
de 0,000000... alguma coisa. Da mesma 
forma, diante do sonho de acertar um 
unicórnio, a obviedade é deixada de 
lado pela ansiedade.

 
Tais erros são mais comuns do que 

imaginamos. Recentemente, analisa-
mos 450 startups que se candidataram 
à captação de recursos. Deste total, 
somente 2%, ou 8 empresas, foram 
aprovadas para lançamentos de proje-
tos na plataforma. Os motivos não foram 
diversos, mas alguns casos chamam 
mais atenção.

 
É mais comum do que se imagina o 

fato de os empreendedores não terem 

uma estratégia e nem dados concre-
tos, acreditando que o dinheiro está 
fácil e, por isso, podem captar somente 
garganteando. A análise demonstrou 
que 16,6% das startups candidatas não 
sabiam definir claramente qual seria o 
futuro do negócio ou sequer contavam 
com projeções financeiras. Esta falta 
de planejamento leva a outro equívoco 
básico: o produto da startup que se 
intitula o próximo unicórnio não tem 
demanda.

 
Mas há ainda outro ponto que deve 

acender o sinal vermelho na hora de 
escolher onde deve aportar recur-
sos: a pressa da startup em receber 
o recurso. A empresa já queimou o 
caixa, muitas vezes, equivocada-
mente e precisa de dinheiro para 
ontem. Não se toma boas decisões 
por impulso.

 
Para 2022, mesmo com os juros mais 

altos, é esperada uma enxurrada de 
novos recursos para startups e mais 
unicórnios devem surgir. Para tirar 
proveito do movimento e diversificar 
seu patrimônio, o investidor deve 
lançar mão de planejamento, estudo 
e cautela. Equívocos acontecem, mas 
os riscos podem ser reduzidos quando 
a razão dá lugar à emoção. 

 
(Fonte: Alcides Jarreta é sócio-diretor da Efund)

Investimentos em startups: razão x emoção
O ano passado bateu o recorde de 

investimento em startups. Ao todo 
foram quase US$ 9 bilhões até o 
mês de novembro, contra US$ 3,659 
bilhões em 2020, segundo dados da 
plataforma Distrito. Atrai cada vez 
mais os investidores a possibilidade 
de diversificação de patrimônio com 
possibilidade de boa rentabilidade e o 
sonho de acertar um futuro unicórnio 
(startup com capitalização acima de 
US$ 1 bilhão). O Brasil conta hoje com 
24 unicórnios em operação, sendo 
que, destes, 7 são fintechs.

 
É preciso observar, no entanto, que 

se tornar unicórnio não ocorre da noite 
para o dia e, tampouco, é um caminho 
fácil. Requer mais do que uma ideia 
inovadora, mas sim um plano de ne-
gócios coerente, estudos de mercado 
e empreendedores engajados para 
rever a rota quando necessário, o que 
no jargão de mercado, chamamos de 
pivotagem.

 
A realidade está bem longe da ex-

pectativa, como aconteceu com os 
milhões de brasileiros que fizeram 
planos sobre o que fazer com a fortuna 
após o sorteio da Mega Sena da Vira-
da. Investir em uma startup não deve 
ser uma aposta, mas resultado de um 
estudo. O primeiro passo é ter a per-
cepção sobre quem são os gestores. 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ALEXANDER SANTOS MATOS, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e oito (25/12/1998), residente e domiciliado Rua Laura Bossi, 30, 
apartamento 24-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Alex Santos Matos e de Yara Francisca Lima Santos. RAIANE DE LIMA CHA-
VES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Esplanada, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/060.FLS.024 ESPLANADA/BA), Esplanada, BA no dia vinte e oito de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e sete (28/12/1997), residente e domiciliada Rua Laura 
Bossi, 30, apartamento 24-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Robson da Costa Chaves e de Maria José Santos de Lima.

JOSÉ DIONEZ FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Carnaíba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/005.FLS.108-DISTRITO DE 
IBITIRANGA-CARNAÍBA/PE), Carnaíba, PE no dia onze de maio de mil novecentos e 
noventa (11/05/1990), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 50, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ozias Ferreira dos Santos e de Josefa Ferreira dos 
Santos. RAWANA MIKAELY DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em Barreiros, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/026.FLS.253 BARREI-
ROS/PE), Barreiros, PE no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e seis 
(25/04/1996), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 50, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maria José Silva de Santana.

LEANDRO DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profissão supervisor de estoque, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.020-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(22/12/1984), residente e domiciliado Rua Duarte Lobo, 36, apartamento 41-A, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldir Sebastião 
da Rocha e de Elizabete Antonia Silva da Rocha. LILIANE NOKAI, estado civil soltei-
ra, profissão cabeleireira, nascida no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/081.
FLS.071 IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos 
e oitenta e três (22/06/1983), residente e domiciliada Rua Duarte Lobo, 36, apartamento 
41-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio 
Nokai e de Lidia Toshiko Yamamoto Nokai.

HENRIQUE TELES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido no Sub-
distrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/190.FLS.194 TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e três (14/10/1983), residente e do-
miciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 834, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inaldo Luiz da Silva e de Maria Auxiliadora 
Teles Moreira. BIANCA MORAES DA SILVA, estado civil solteira, profissão encarregada 
de telefonia, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/051.FLS.295 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e noventa (15/03/1990), residente e 
domiciliada Rua Henrique Liberti, 105, apartamento 14-B, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens da Silva e de Eliana Moraes da Silva.

VITOR DE DEMO SILVA, estado civil solteiro, profissão engenheiro mecânico, nasci-
do no Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/248.FLS.234-TUCURUVI/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (13/02/1992), 
residente e domiciliado Rua Senador Georgino Avelino, 512, apartamento 504, Itaquera, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva Filho e de Cibele Tereza 
de Demo. BÁRBARA DO CARMO SIMÕES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
professora de ciências, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/130.
FLS.113-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil nove-
centos e noventa e dois (24/05/1992), residente e domiciliada Rua Senador Georgino 
Avelino, 512, apartamento 504, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio 
Simões da Silva e de Eliana Souza do Carmo Simões da Silva.

FABIO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/187.FLS.235-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(24/06/1985), residente e domiciliado Rua Cecília Iter, 483, casa 01, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Euripes Pereira e de Geni Etelvina da Silva 
Pereira. GISELE ARRUDA, estado civil solteira, profissão babá, nascida no Subdistri-
to Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.018-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/01/1985), residente e domiciliada 
Rua Cecília Iter, 483, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Hamilton Arruda e de Maria Neides Pereira Arruda.

JONAS VICTOR DE PAULO PINTO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/814.FLS.255-1º SUBDISTRITO 
DE BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia quatro de maio de mil novecen-
tos e noventa e oito (04/05/1998), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 868, 
Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente de Paulo Pinto e de Maria 
de Fatima Pinto. ADRIELE DE CASTRO DIAS, estado civil solteira, profissão opera-
dora de telemarketing, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/473.
FLS.244-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete (16/11/1997), residente e domiciliada Rua Victório 
Santim, 2776, apartamento 1710-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aluizio Edgar 
Dias e de Doralice de Castro Almeida.

ELIAS GUIMARÃES SANTOS, estado civil divorciado, profissão sub. encarregado 
de almoxarifado, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outu-
bro de mil novecentos e setenta e um (25/10/1971), residente e domiciliado Rua Erva 
Galega, 239, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delaide 
Barbosa Santos e de Isbela Guimarães Santos. RITA DE CÁSSIA SOARES DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/080.FLS.081 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Guarulhos, SP no dia sete de 
março de mil novecentos e setenta e cinco (07/03/1975), residente e domiciliada Rua 
Erva Prata, 279, casa 06, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Francisco dos Santos e de Maria Lucia Soares dos Santos.

LUÍS DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Batalha, 
Estado do Piauí (CN:LV.A/043.FLS.229-BATALHA/PI), Batalha, PI no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e setenta e cinco (29/10/1975), residente e domiciliado Rua 
Chubei Takagashi, Travessa Novo Horizonte, 66, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Francisco das Chagas Alves e de Luzia Maria da Silva. LUCILEUDE PEREIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Pedreiras, Estado do 
Maranhão (CN:LV.A/132.FLS.161 PEDREIRAS/MA), Pedreiras, MA no dia doze de abril 
de mil novecentos e sessenta e seis (12/04/1966), residente e domiciliada Rua Chubei 
Takagashi, Travessa Novo Horizonte, 66, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João da Silva e de Deuzamar Pereira dos Santos.

FÁBIO PATÊZ SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, nascido em 
Guanambi, Estado da Bahia, Guanambi, BA no dia três de maio de mil novecentos e 
oitenta e dois (03/05/1982), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 1002, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celina Pa-
têz Silva. OZANA APARECIDA PEREIRA, estado civil divorciada, profissão doméstica, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze de abril de 
mil novecentos e oitenta e três (13/04/1983), residente e domiciliada Avenida Ernesto 
Souza Cruz, 1002, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aparecida Rosangela Pereira.

PHELIPE PEREIRA MATTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de cozinha, nas-
cido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/206.FLS.150V-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (07/02/1997), 
residente e domiciliado Rua Batalha de Catalão, 450, casa 01, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Gerson Moura Mattos e de Maria da Gloria Pereira da Silva. 
RAYSSA NAIADE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/244.FLS.031-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
janeiro de dois mil (20/01/2000), residente e domiciliada Rua Batalha de Catalão, 450, 
casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira da Silva Filho 
e de Marineide Maria da Silva.

MICHAEL DOUGLAS SILVA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão analista logístico 
sênior, nascido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.220-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (13/12/1995), residente e domiciliado Travessa Nossa Senhora Aparecida, 45, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Pereira de Lima e de Rosivane 
Gomes da Silva. BEATRIZ DA SILVA ALVES, estado civil solteira, profissão analista 
fiscal, nascida neste Distrito (CN:LV.A/156.FLS.089-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (23/01/1992), residente e 
domiciliada Travessa Nossa Senhora Aparecida, 45, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Oswaldo Francisco Alves e de Jacineide Gonçalves da Silva.

VINICIUS DE SOUSA BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão coordenador de da-
dos, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/200.FLS.146-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e seis (29/07/1996), 
residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4711, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Eneirton Brandão e de Matilde de Sousa Brandão. LAÍZA 
MAGNO FERNANDES, estado civil solteira, profissão analista administrativa, nascida 
no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.146-PARI/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e oito (08/10/1998), residente e domi-
ciliada Avenida Pires do Rio, 4711, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rogério da Conceição Fernandes e de Magda Dantas Magno Fernandes.

LUCAS VIVEIROS PIANCÓ, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Ga-
ranhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/121.FLS.225-1º ZONA DE GARANHUNS/
SP), Garanhuns, PE no dia vinte e nove de outubro de dois mil (29/10/2000), residente 
e domiciliado Rua Rio Tefé, 282, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Moreira Pianco e de Irenilda Maria Viveiros. ALÉXIA ROCHA DE HOLANDA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/412.FLS.084-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de dois mil e dois (28/03/2002), 
residente e domiciliada Rua Rio Tefé, 282, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edvaldo Ferreira de Holanda e de Cristina da Silva Rocha.

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão agente de segurança, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/013.FLS.150-VILA FORMOSA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e setenta e dois (02/06/1972), residente 
e domiciliado Rua Jiparaná, 275, casa 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Enoque Oliveira da Silva e de Maria Vieira da Silva. NATÁLIA 
GÓIS LUZ, estado civil solteira, profissão supervisora jurídica, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/109.FLS.201V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (07/12/1988), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 275, 
casa 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Tito Luz 
e de Rufina de Góis Luz.

APARECIDO MARQUES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão funcionário 
público, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/117.FLS.006-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e sessenta e dois 
(16/05/1962), residente e domiciliado Rua Leoberto Leal, 272, casa 03, Jardim Adelaide, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido de Almeida e de Teresa Braz de Almei-
da. MARIA DAS DORES GOMES PEREIRA, estado civil solteira, profissão diarista, 
nascida em Santo Antônio, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/003.FLS.193-PAS-
SA E FICA/RN), Santo Antônio, RN no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta 
e três (02/09/1973), residente e domiciliada Rua Leoberto Leal, 272, casa 03, Jardim 
Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Gomes Pereira.

PAULO FERNANDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão condutor es-
colar, nascido em Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/014.FLS.046-PES-
QUEIRA/PE), Pesqueira, PE no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(30/08/1983), residente e domiciliado Rua Cintra, 435, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando José da Silva e de Ivonete Ordo-
nho da Silva. MARLI MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Limoeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/004.FLS.183V-DISTRITO DE SIRIJI/
SÃO VICENTE FERRER/PE), Limoeiro, PE no dia vinte e sete de maio de mil nove-
centos e oitenta (27/05/1980), residente e domiciliada Rua Cintra, 435, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes da Silva e 
de Severina Maria da Conceição.

THAÍS GOMES PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nas-
cida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.255-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e sete (23/08/1997), 
residente e domiciliada Rua Fábio Campana, 81, apartamento 14-A, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Gomes Pereira e 
de Cristiane Aparecida Gomes Jardim. THAIS GOMES ROCHA, estado civil solteira, 
profissão designer gráfica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/693.FLS.061V-
SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e noven-
ta e oito (04/06/1998), residente e domiciliada Rua Fábio Campana, 81, apartamento 
14-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesus 
Carvalho Rocha e de Rosemeire Gomes.

RICARDO DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido em 
Cruz das Almas, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.287 DISTRITO DE ITAPORÃ-MU-
RITIBA/BA), Cruz das Almas, BA no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e 
noventa e dois (29/05/1992), residente e domiciliado Rua Luz e Sombra, 02, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Fernandes 
Carvalho e de Angelica Vitoriano da Silva Carvalho. DANIELE RAMOS DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão atendente de restaurante, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/141.FLS.009V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e um (16/02/1991), residente e domiciliada Rua Luz e 
Sombra, 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edivaldo Ramos dos Santos e de Maria Ramos dos Santos.

DANILO DE GODOY SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascido em Presidente Prudente, neste Estado (CN:LV.A/114.FLS.242-PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP), Presidente Prudente, SP no dia vinte e oito de outubro de mil nove-
centos e oitenta (28/10/1980), residente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 
206, apartamento 122-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido José da Silva 
e de Maria Lucia Vieira de Godoy Silva. DAYANE DA SILVA PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/300.FLS.099 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
oito (12/01/1998), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, aparta-
mento 122-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Denise da Silva Pereira.

WESLEY HENRIQUE DOS REIS CAMPOS, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/193.FLS.198 GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e oito (24/02/1998), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 1935, casa 
03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel 
Ferreira Campos e de Andreia dos Reis Campos. BRENDA FAUSTINO DA SILVA, es-
tado civil solteira, profissão atendente, nascida neste Distrito (CN:LV.A/228.FLS.139V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e 
cinco (05/04/1995), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 1935, casa 
03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro 
Faustino da Silva e de Josefa Santana da Silva.

FLAVIO ERMINIO SMID CORREIA, estado civil divorciado, profissão bombeiro, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e 
oitenta (06/04/1980), residente e domiciliado Rua Anselmo Rodrigues, 89, apartamento 
31-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hen-
rique Correia Garcia e de Marlene Smid Correia. IVANEIDE RAMOS RODRIGUES, 
estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida em Ladainha, Estado de 
Minas Gerais, Ladainha, MG no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(16/04/1981), residente e domiciliada Rua Ademir Fortunato de Souza, 113, Enseada, 
São Sebastião, neste Estado, São Sebastião, SP, filha de Domingos Rodrigues dos 
Santos e de Palmira Ramos Rodrigues. "Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de São Sebastião, neste Estado”

DIEGO FERNANDO DA SILVA BARBOSA, estado civil divorciado, profissão operador 
logístico, nascido em Floresta, Estado do Paraná, Floresta, PR no dia oito de setembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (08/09/1989), residente e domiciliado Rua Colonial 
das Missoes, 377, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edna da Silva Barbo-
sa. KELLY CRISTINA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de vendas, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos 
e oitenta e um (06/06/1981), residente e domiciliada Rua Colonial das Missoes, 377, 
casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio José da Silva e de Daise Apa-
recida da Silva.

NESTOR TAKAO SATO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e cinquen-
ta e sete (16/01/1957), residente e domiciliado Rua Médio Iguaçu, 266, casa 01, Cidade 
Líder, São Paulo, SP, filho de Akira Sato e de Kiyoko Sato. ADRIANA PEREIRA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão relações públicas, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/099.FLS.215-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de março de mil novecentos e oitenta e um (02/03/1981), residente e domiciliada Rua 
Médio Iguaçu, 266, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson 
Pereira dos Santos e de Maria Aparecida do Rego.

LUIZ PAULO DE OLIVEIRA GUEDES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos 
e oitenta e oito (04/08/1988), residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 95, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Dantas de Alencar Guedes e de Maria 
Eliane de Oliveira Guedes. GISLENE FERNANDES CARDOSO, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/172.FLS.104 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(22/11/1992), residente e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 95, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Josias Cardoso e de Maria José Leão Fernandes Muniz.

RICARDO DE SOUZA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão subgerente, nascido no 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.261 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e três (23/12/1993), residente 
e domiciliado Rua Benedito Coelho Neto, 596, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Marcio de Souza Vieira e de Zilar de Souza Vieira. LILIANE FERNANDES BARBOSA, 
estado civil divorciada, profissão secretária, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (27/01/1978), residente e do-
miciliada Rua Benedito Coelho Neto, 596, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Roberto Barbosa e de Lidia Fernandes Barbosa.

ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/006.FLS.199-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
janeiro de mil novecentos e setenta (30/01/1970), residente e domiciliado Rua Praia do 
Pinhão, 26, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Armando da Silva e 
de Mercedes Grejo da Silva. LOANA PENHA CAZUMBA, estado civil solteira, profissão 
cuidadora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/019.FLS.009-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e um (08/03/1981), resi-
dente e domiciliada Rua Praia do Pinhão, 26, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Miguel Cazumba Filho e de Wally Penha Cazumba.

FELIPE CRUZ LIMA, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, nascido em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/213.FLS.018-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de setembro de mil novecentos e noventa (18/09/1990), residente e domiciliado Rua 
Aléia, 1016, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Costa Lima e de Josefa Cruz Lima. DIALA CRISTINA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Miguel do 
Tapuio, Estado do Piauí (CN:LV.A/021.FLS.137-SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI), São 
Miguel do Tapuio PI no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/11/1988), residente e domiciliada Rua Aléia, 1016, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izabel Cristina Rodrigues do Nas-
cimento.

WAGNER EDUARDO TUDDA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta e um 
(08/11/1981), residente e domiciliado Rua Padre Viegas de Menezes, 320, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Luiz Crescencio Tudda e de Maria do Carmo Ribeiro Tudda. 
JACYLENE SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/055.FLS.096V-3º DISTRITO DE RECIFE/
PE), Recife, PE no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa (04/12/1990), 
residente e domiciliada Rua Padre Viegas de Menezes, 320, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Joseneide Silva do Nascimento.

PETRONILIO FERNANDES DOS PASSOS, estado civil divorciado, profissão funcioná-
rio público, nascido em São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, São Raimundo Nonato, 
PI no dia sete de julho de mil novecentos e setenta e quatro (07/07/1974), residente e 
domiciliado Rua Jeribatuba, 930, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Vicente dos Passos e de Maricele Fernandes dos Passos. 
SANDRA REGINA DE TOLEDO VIEIRA, estado civil solteira, profissão técnica de segu-
ros, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/207.FLS.283-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e dois (12/06/1972), 
residente e domiciliada Rua Jeribatuba, 930, casa 03, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Oscar Vieira e de Etelvina Aparecida de Toledo.

LEANDRO CANUTO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão repre-
sentante comercial, nascido em São Vicente, neste Estado (CN:LV.A/160.FLS.168-SÃO 
VICENTE/SP), São Vicente, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(30/05/1986), residente e domiciliado Rua Estevão Dias Vergara, 802, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anizio Batista dos Santos 
Junior e de Claudia Lucia Canuto Santos. THAMIRES FLUHR DA CRUZ, estado civil 
solteira, profissão representante comercial, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capi-
tal (CN:LV.A/056.FLS.195-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil 
novecentos e noventa (10/02/1990), residente e domiciliada Rua Estevão Dias Vergara, 
802, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir 
Pereira da Cruz e de Christiane Barros Fluhr da Cruz.

CAIO TEIXEIRA DE JESUS SANTANA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ex-
pedição, nascido neste Distrito (CN:LV.A/198.FLS.008 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (27/01/1994), re-
sidente e domiciliado Rua Jiparaná, 780, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Custodio José Santana e de Carmem Lucia Teixeira Costa. EVILYN 
MARTINS DINIZ, estado civil solteira, profissão auxiliar de saúde bucal, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/419.FLS.214 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de outubro 
de mil novecentos e noventa e oito (05/10/1998), residente e domiciliada Rua Juçaral, 
546, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando 
Machado Diniz e de Nair Elena Martins Diniz.

DIEGO DE JESUS COSTA, estado civil solteiro, profissão analista de logística, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/068.FLS.081 ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (27/07/1985), 
residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 463, apartamento 182-A, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliezer de Jesus e de Maria Damiana de Jesus 
Costa. LANNA JADY RODRIGUES ALVES, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Araxá, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/108.FLS.100-ARAXA/MG), Araxá, 
MG no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e quatro (29/05/1994), 
residente e domiciliada Rua Iososuke Okaue, 463, apartamento 182-A, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano de Oliveira Alves e de Luciana Rodrigues 
Barbosa Alves.

LEONARDO GUSTAVO DE PAULA RAMOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/031.FLS.113-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta (07/03/1980), resi-
dente e domiciliado Rua Luz do Sol, 17, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio de Paula Ramos e de Marlene Fernandes 
Ramos. ANA PAULA ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/096.FLS.209-SÃO CAETANO 
DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e 
noventa e um (18/11/1991), residente e domiciliada Rua Luz do Sol, 17, casa 01, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Alves 
dos Santos e de Lucileny Rute de Andrade.

GUILHERME OCTAVIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/369.FLS.163-1º OFÍCIO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e noventa (29/10/1990), residente e domiciliado Rua No-
breza, 46, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Roberto Aparecido de Oliveira e de Roseli de Oliveira. LIDIA FERNANDES HA-
BENSCHUSS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta e oito (09/06/1988), 
residente e domiciliada Rua Nobreza, 46, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Habenschuss e de Odavia Fernandes 
de Moura.

ALEX SAMPAIO MENDES, estado civil solteiro, profissão engenheiro mecânico, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/284.FLS.036-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa (24/11/1990), 
residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 47, apartamento 34-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Luis Barbosa Mendes e de 
Vera Lucia do Carmo Sampaio. JANAINA PAES DE ANDRADE, estado civil divorciada, 
profissão cabeleireira, nascida em Mongaguá, neste Estado, Mongaguá, SP no dia vinte 
e cinco de julho de mil novecentos e noventa e quatro (25/07/1994), residente e domi-
ciliada Rua Sílvio Barbini, 47, apartamento 34-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Expedito de Andrade e de Maria do 
Socorro Paes de Andrade.

EDSON FERNANDO VALERIANO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão funcio-
nário público, nascido em Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP no dia 
vinte e dois de março de mil novecentos e sessenta e nove (22/03/1969), residente e 
domiciliado Rua Marília, 246, Vila Bartira, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaque-
cetuba, SP, filho de Edgar da Silva e de Maria Ione Valeriano. VALESKA BIOLCATTI, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e um (20/08/1981), residente e do-
miciliada Rua Freitas Guimarães, 385, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ivan Stolar Biolcatti e de Sandra Maria Crum Biolcatti. "Cópia Enviada pelo Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado”

ANDRÉ DOS SANTOS MOREIRA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de farmá-
cia, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e cinco (10/12/1995), residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 
463, apartamento 117-B, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro 
Moreira e de Edir Aparecida Santos. BRUNA DE LIMA ANTUNES, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativa, nascida em São Gabriel da Palha, Estado do Espíri-
to Santo (CN:LV.A/019.FLS.076-ÁGUIA BRANCA/ES), São Gabriel da Palha, ES no dia 
três de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (03/11/1994), residente e domi-
ciliada Rua Iososuke Okaue, 463, apartamento 117-B, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nicomedes Vieira Antunes e de Rosane Coelho de Lima Antunes.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA GOMES, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em Buritizeiro, Estado de Minas Gerais, Buritizeiro, MG no dia doze de junho de 
mil novecentos e noventa e quatro (12/06/1994), residente e domiciliado Rua Francisco 
da Cunha, 395, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José dos Reis 
Gomes e de Regina Célia Brito de Souza. CINTIA BARBOSA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/073.FLS.229-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quinze de dezem-
bro de mil novecentos e noventa (15/12/1990), residente e domiciliada Rua Francisco da 
Cunha, 395, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Heriton Barbosa 
dos Santos e de Fatima Aparecida Osvaldo dos Santos.

WAGNER FREIRE DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.137 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta (14/08/1980), residente e domiciliado 
Rua Santa Marcelina, 648, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Delfino de Carvalho e de Josefa Freire de Carvalho. APARECIDA MARIA VANESSA 
DE OLIVEIRA LENZI, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/088.FLS.116 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil no-
vecentos e oitenta e seis (10/03/1986), residente e domiciliada Rua Santa Marcelina, 
648, Vila Carmosina, neste Disrito, São Paulo, SP, filha de José Ferraz Lenzi e de José-
lia Vicência de Oliveira Lenzi.

BRAZILINO AVELINO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão marceneiro, nas-
cido em Jaguaritira, Estado de Minas Gerais, Jaguaritira, MG no dia dezesseis de junho 
de mil novecentos e cinquenta e três (16/06/1953), residente e domiciliado Rua Sal 
da Terra, 116, bloco 05, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rita Avelina de Souza. CLARA IZOLETE BRIÃO DE 
ÁVILA, estado civil viúva, profissão aposentada, nascida em Bagé, Estado do Rio Gran-
de do Sul, Bagé, RS no dia dezesseis de junho de mil novecentos e cinquenta e um 
(16/06/1951), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 116, bloco 05, apartamento 14, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Moraes 
Ávila e de Alaíde Brião de Ávila.

RODRIGO ALBERTO SILVA DOS REIS, estado civil solteiro, profissão técnico de refri-
geração, nascido neste Distrito (CN:LV.A/319.FLS.105-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e oito (24/08/1998), resi-
dente e domiciliado Rua Marieta Baldez, 177, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rodolfo Amorim dos Reis e de Sonia José da Silva. GABRIELLY 
CRISTINA SANTOS BELINO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida nes-
te Distrito (CN:LV.A/324.FLS.244-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de 
outubro de mil novecentos e noventa e oito (16/10/1998), residente e domiciliada Rua 
Marieta Baldez, 177, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sandro Belino e de Daise Melo dos Santos.

FELIPE ALEF DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão fiscal de loja, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil nove-
centos e noventa e três (25/06/1993), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2625, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joselia Gonçalves do Nascimento. CAROLINE 
NUNES PEREIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e 
três (27/09/1993), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2625, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Mario Pereira e de Antonia Nunes Barreto.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianases 

Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CLEOnIS PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 03/07/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Rodrigues dos Santos e de Cleria 
Pereira Borges. A pretendente: JOSEILDA BATISTA DA CRuz, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antão Batista da Cruz e de Maria 
das Graças Batista da Cruz.

O pretendente: ISAIAS FERREIRA DO nASCIMEnTO, profissão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 12/11/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Ferreira do Nascimento e 
de Julia Jesus dos Santos Nascimento. A pretendente: ALExIA SAnTAnA FARIA, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/12/2000, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Alexandre de 
Faria e de Maria Rosa Alves Santana Campos.

O pretendente: DERCíLIO CAMILO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Severino da Silva e de Rosana Aparecida 
Santana da Silva. A pretendente: DAnIELA CRISTInA DE CARVALhO DA SILVA, 
profissão: auxiliar administrativa, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 31/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Carlos Antonio de Carvalho e de Maria Cristina Solé Jucá de Carvalho.

O pretendente: AnTônIO JuSCELInO DA SILVA, profissão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Batalha, PI, data-nascimento: 22/06/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Nascimento da Silva e de Enedina Maria da 
Silva. A pretendente: ADRIAnA PEREIRA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Piripiri, PI, data-nascimento: 23/03/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira Lima e de Tereza Pereira da Silva.

O pretendente: MOISéS SOuzA DE JESuS, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Piraí do Norte, BA, data-nascimento: 10/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenal Costa de Jesus e de Raimunda Souza de 
Jesus. A pretendente: GLAuCIEnE RODRIGuES DE SAnTAnA, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Rodrigues de Santana 
e de Regina Serre de Santana.

O pretendente: ALzInDO MEIRELES AnTunES, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jordânia, MG, data-nascimento: 12/04/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Renaldo Antunes de Sousa e de Alzinda Rocha de Mei-
reles Antunes. A pretendente: ALInE APARECIDA FAuSTInO DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Francisco da Silva 
e de Edleusa Faustino da Silva.

O pretendente: IAGO JuLIO MACEDO, profissão: assistente de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/06/1995, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Dulcelina Aleixo Macedo Neta. A pretendente: RAFAELA 
nAIARA DE CASTRO TEODORO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo de Jesus Teodoro e de Ana Maria Abreu de Castro.

O pretendente: DIEGO DA SILVA LESSA DOS SAnTOS, profissão: servente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Rogério dos Santos e de Andrea 
da Silva Lessa dos Santos. A pretendente: ThIFFAny STEFAnI CAVALCAnTE DEL-
PhInO, profissão: consultora de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aparecido Delphino e de Rita de Cassia Cavalcante Delphino.

O pretendente: DIEGO OLIMPIO DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Barbosa da Silva e de Adriana Valério Corrêa 
Olimpio. A pretendente: RAquEL DE LIMA nASCIMEnTO, profissão: pedagoga, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Presidente Prudente, SP, data-nascimento: 31/12/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Ronaldo Bezerra do 
Nascimento e de Simone de Lima Serpa.

O pretendente: JOnAThA GOuVEIA BRAGA, profissão: analista de relacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Borges Braga e de Joselia 
Gouveia dos Santos. A pretendente: VITORIA MISSAE DE OLIVEIRA TATEIShI, 
profissão: instrutora de treinamento, estado civil: solteira, naturalidade: Goioerê, PR, 
data-nascimento: 26/06/2000, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Mauricio 
Tacao Tateishi e de Jane Florentino de Oliveira Tateishi.

O pretendente: LESSAnDRO DA SILVA, profissão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Juventino da Silva e de Ivone Teixeira da Silva. 
A pretendente: TAInE ARAuJO DA SILVA xAVIER DE OLIVEIRA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Xavier de Oliveira e de 
Amara Araujo da Silva.

O pretendente: CRISTIAnO MARTInS DOS SAnTOS, profissão: mecânico de motos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 20/04/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Martins Filho e de 
Adailça Felix dos Santos. A pretendente: GILMARIA DA SILVA, profissão: monitora 
escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Canapi, AL, data-nascimento: 22/07/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cicero Filho e de 
Maria de Fátima da Silva.

O pretendente: JOSé LuCIAnO DE MACêDO, profissão: soldador elétrico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 27/10/1957, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, filho de Antonio Luciano de Macêdo e de Neci Luciano de 
Macêdo. A pretendente: MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 18/02/1964, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Caetano da Silva e de 
Denice Ferreira da Silva.

O pretendente: RODRIGO ALLAn DOS SAnTOS, profissão: decorador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido dos Santos e de Elaine Cristina dos 
Santos. A pretendente: yASMIn TAVARES CAPELETI SILVAnTO, profissão: maquia-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Capeleti Silvanto 
e de Tatiane da Paz Tavares Silvanto.

O pretendente: GILSOn SILVA DA CRuz, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mata Grande, AL, data-nascimento: 01/09/1987, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Renato Soares da Cruz e de Dalvina Benedita Silva da Cruz. 
A pretendente: KAROLAInE MARIA LuIzA DA COSTA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito Antonio da Costa e de Maria 
Inez Silva da Costa.

O pretendente: IVAn DA SILVA MInhACO, profissão: vigilante de escolta armada, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Salvador Minhaco e de Dulcineia das 
Graças Silva Minhaco. A pretendente: TALITA BATISTA DOS SAnTOS, profissão: em-
presária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aramari Batista dos Santos.

O pretendente: ROBERTO REIS PEREIRA SAnTOS JunIOR, profissão: gerente de 
relacionamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/09/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Reis 
Pereira dos Santos e de Elenice Pereira dos Santos. A pretendente: KAThLEEn CRIS-
TInA DOS SAnTOS CRuz, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Ferreira da Cruz e de Maria Silvana dos Santos da Cruz.

O pretendente: MILTOn SAnTOS DA CRuz, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Olindo da Cruz e de Terezinha de Jesus da Cruz. 
A pretendente: JACquELInE KuMIE SuGAI, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1970, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Matuo Sugai e de Alzira Julia Carneiro Sugai.

O pretendente: RAPhAEL REAL DE OLIVEIRA SInhORELLI, profissão: analista de 
recursos humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Real 
Sinhorelli e de Marcia Aparecida de Oliveira. A pretendente: IAnDRA SOuzA LISBOA 
SAnTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-
nascimento: 03/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Uelson Lisboa Santos e de Maria Sandra Alves de Souza.

O pretendente: VALDInES SAnTOS LInO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Limoeiro de Anadia, AL, data-nascimento: 20/10/1979, residente 
e domiciliado em Maringá, PR, filho de Reinaldo de Oliveira Lino e de Maria Barbosa 
dos Santos Lino. A pretendente: ELISânGELA SAnTOS SILVA, profissão: controla-
dora de acesso, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/10/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Gomes 
da Silva e de Maria Valdinete Santos da Silva.

O pretendente: MARCELO CARVALhO ALEnCAR, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carvalho e Silva e de Ana 
Maria de Alencar. A pretendente: ALInE DA SILVA MOuRA, profissão: analista de 
contas médicas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Rodrigues 
de Moura e de Maria Cecilia da Silva Moura.

O pretendente: MARCOS ESTEVãO DE ALMEIDA, profissão: gerente de suporte téc-
nico, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bernardo Estevão de Almeida 
e de Iraci Estevão de Andrade. A pretendente: EMILEnE PEREIRA DE CARVALhO 
SORREnTInO, profissão: analista de faturamento, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Angelo Miguel Sorrentino e de Eurotides Pereira de Carvalho Sorrentino.

O pretendente: ALAn APARECIDO ARAúJO DA SILVA, profissão: impressor calco-
gráfico, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
07/07/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Araújo 
da Silva e de Marlene Ferreira da Silva. A pretendente: ELLEn BARROS DE ALMEIDA, 
profissão: analista de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Eli Silva de Almeida e de Terezinha Nascimento Barros.

O pretendente: JOãO EVAnGELISTA RIBEIRO DOS AnJOS, profissão: encarregado 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Chapadinha, MA, data-nascimento: 
30/08/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evangelista 
Ferreira dos Anjos e de Lucimar da Silva Ribeiro. A pretendente: AnA CLAuDIA ROSA 
nOVAIS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria da Gloria Novais.

O pretendente: LuCAS FuRquIM VIEIRA, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Grande, MS, data-nascimento: 30/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orivaldo de Souza Vieira e de Maria de 
Fatima Furquim Vieira. A pretendente: nATáLIA MABEL DOS SAnTOS, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Pereira dos Santos 
e de Marcia Mabel da Silva.

O pretendente: MAyCOn DA SILVA SAnTOS, profissão: ajudante de encanador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcilio Santos Nascimento e de 
Marineide Barros da Silva. A pretendente: AMAnDA AMORIM DA Luz, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Francisco da Luz 
e de Maria de Jesus Amorim Sousa Luz.

O pretendente: GERALDO MORAES DOS PASSOS, profissão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1964, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo José dos Passos e 
de Tereza Moraes dos Passos. A pretendente: JuSSARA APARECIDA DA SILVA, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 10/08/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso 
Henrique da Silva e de Augusta Cecilia da Silva.

O pretendente: JASIEL GOnçALVES DA COSTA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 29/11/1985, residente e domici-
liado em Paulínia, SP, filho de Severino Gonçalves da Costa e de Sueli Albino Pereira 
da Costa. A pretendente: TAMARA SOARES BARROS, profissão: gerente de loja, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 23/10/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Remi Cardoso Barros e de Magda 
Valeria Soares Barros.

O pretendente: RICARDO ChAVES DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1985, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Batista dos Santos e de Silvani Francisco 
Chaves. A pretendente: DIAnA BOnFIM DE CARVALhO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Esperantinópolis, MA, data-nascimento: 28/10/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Jose de Carvalho e de Benta 
Rosa Bonfim de Carvalho.

O pretendente: EzEquIEL DA CRuz MIRAnDA, profissão: preparador e polidor de 
autos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edibaldo Miranda da 
Silva e de Maria Selma Santos da Cruz Silva. A pretendente: CAMILLy MARTInS DE 
OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/08/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Peterson de Oliveira Miranda e de Lucicleia Martins da Silva.

O pretendente: GIVAnILDO PEREIRA LIMA, profissão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 17/02/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Pereira Lima e de Elzinha Pereira Lima. 
A pretendente: MARIA EDIAnA BEzERRA DA SILVA, profissão: assistente fiscal, 
estado civil: solteira, naturalidade: Deputado Irapuan Pinheiro, CE, data-nascimento: 
08/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Alves 
Bezerra e de Maria Célia Bezerra.

O pretendente: MAuRICIO SAnTOS, profissão: armador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/05/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alexandre Santos e de Maria de Lourdes. A 
pretendente: JOCELInA RODRIGuES CAETAnO, profissão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Estância, SE, data-nascimento: 18/02/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jocelino Caetano e de Josefa Rodrigues.

O pretendente: TIAGO LADOAnI LIMA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Ferreira Lima e de Maria Lucia Ladoani da Cruz 
Lima. A pretendente: MARIA LúCIA DE JESuS PEREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Vitório Pereira e de Maria 
Helena de Jesus.

O pretendente: JOãO DE LIMA, profissão: leiturista, estado civil: divorciado, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1977, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Cledones de Lima e de Iracema Vila Nova de Lima. A pretendente: 
náDIA SILVA SAnTOS, profissão: auxiliar técnica de educação, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1983, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de José Flavio Alves dos Santos e de Maria Natalia da Silva Santos.

O pretendente: DAnILO DE OLIVEIRA PAIVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adei Paiva Moreno e de Maria de Fatima de Oliveira 
Gonçalves Teixeira. A pretendente: PAMELA BATISTA DE SOuzA DE CAMPOS, 
profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Tadeu 
Rodrigues de Campos e de Rosinea Batista de Souza de Campos.

Educação brasileira, 
nossos desafios

Desde as primeiras 
relações sociais, a 
educação compôs 
a função específica 
de organização 
social e formação 
de identidades, da 
família ao Estado

Educar, para além da 
sobrevivência, sem-
pre possuiu um sen-

tido de lidar com o mundo 
enquanto desafio natural e 
social. Etimologicamente, 
a palavra educação vem do 
latim educatio, partindo 
de ramificações linguísti-
cas associadas a orientar, 
liderar, revelar e expor, 
sempre voltada ao exterior 
da vida do indivíduo. Os 
espaços de transmissão da 
educação também sempre 
foram múltiplos.

Na Modernidade, a edu-
cação passou a ser vista 
através de ângulos mais 
específicos. No livro “A 
Educação da Sociedade 
Imperial: moral, religião 
e forma social na Mo-
dernidade Oitocentista” 
(Editora Appris, 2019), o 
historiador Felipe Ziotti 
Narita atenta ao fato de que 
no século XVIII, a criança 
já merecia atenções cada 
vez mais específicas. No 
século XIX, a educação 
passa a compor uma mis-
são civilizatória em sua 
dupla função: instrução e 
educação. 

Por civilização, Narita 
a contextualiza enquan-
to “transformação social 
orientada no sentido de 
uma autoconformação 
em relação a valores (in-
teriorização de condutas, 
polidez, moral etc.)”. Em 
relação ao Brasil Imperial, 
civilizar a sociedade sig-
nificava educá-la através 
da moral e da religião, 
formando um homem na 
construção de uma ideali-
zada nação. 

No século XX, a partir da 
instauração da República 
constituída por meio de 
duas grandes correntes de 
pensamento (liberalismo 
e positivismo), a educa-
ção no Brasil passou por 
transformações estrutu-
rais. Embora o aspecto 
moral e civilizacional per-
manecesse presente em 
seu imaginário, tal esfera 
social da vida acompanhou 
o processo de profissio-
nalização e escolarização. 
Pela primeira vez no país, 
passou-se a pensar na 
universalização do ensi-
no, na inserção total das 
mulheres em sala de aula, 
bem como na formação 
e profissionalização do 
professor. 

Ademais, a educação 
passou a ganhar um ca-
ráter cívico, enquanto 
formação do cidadão e 
não mais do homem. Ao 
final do período, passando 
por regimes ditatoriais, 
implementando cartilhas 
internacionais e criando 
uma educação universal 
brasileira, diversas foram 
as conquistas, mas em 
maior número foram os en-
traves que ainda insistem 
em permanecer, impedin-
do a educação brasileira de 
se colocar em uma posição 
privilegiada no cenário in-
ternacional. Praticamente 
universalizada, o grande 
desafio da educação nos 
dias atuais é estar qua-
lificada para lidar com a 

contemporaneidade. 
Assim como no pla-

no econômico e na par-
ticipação do comércio 
internacional, o Brasil 
perdeu muito espaço na 
disputa pelo controle do 
conhecimento no século 
XXI. Várias podem ser as 
explicações, passando por 
uma estrutura de ensino 
ainda muito defasada, até 
a qualidade das aulas no 
dia a dia, mas urge esta-
belecer alguns parâmetros 
que já estão presentes em 
documentos, mas não são 
estabelecidos enquanto 
políticas públicas e repre-
sentação social. 

Primeiramente, a maior 
dificuldade da educação 
no Brasil é ser estruturada 
através de hiatos entre os 
diferentes ensinos. Existe 
uma distância quilométrica 
entre a educação básica e a 
educação superior no país. 
O diálogo entre essas esfe-
ras é praticamente nulo e 
os muros invisíveis desse 
debate impedem que haja 
uma dimensão formadora 
como um todo. Outro pon-
to sensível é a depreciação 
do ensino técnico enquan-
to baliza fundamental para 
o desenvolvimento de uma 
sociedade consonante com 
o empreendedorismo e 
conectada ao que há de 
mais moderno no espaço 
das criações tecnológicas. 

O ensino no Brasil ainda 
é demasiado bacharelesco. 
A desigualdade também é 
outro ponto a se destacar 
negativamente. A paisa-
gem urbanística brasileira 
reflete este descompasso, 
quando escolas de diferen-
tes níveis ficam localizadas 
a poucos quilômetros, 
separando bairros desen-
volvidos e comunidades 
sem saneamento básico 
ao lado. O reflexo disso na 
educação é notório.

Em 2017, o Brasil iniciou 
mais uma tentativa siste-
mática e programática de 
resolver esses problemas 
estruturais. A partir da 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), pre-
tende-se inserir o Brasil 
no campo dos desafios em 
sociedade no século XXI. 
Muito questionada por 
diversos profissionais da 
educação, a BNCC possui 
condições para reverter 
esse quadro em conjunto 
com transformações cultu-
rais no sistema de ensino, 
desde que Estado, escola 
e família criem um espaço 
de intenso intercâmbio. 

O compromisso pro-
posto no documento é 
com a educação integral, 
conceito este voltado “à 
formação e ao desenvol-
vimento humano global, o 
que implica compreender 
a complexidade e a não li-
nearidade desse desenvol-
vimento, rompendo com 
visões reducionistas que 
privilegiam ou a dimensão 
intelectual (cognitiva) ou 
a dimensão afetiva”.  A 
projeção é que, diante de 
tamanha reforma no ensi-
no, o Brasil possa produzir 
mais patentes e criar novos 
produtos de alto valor 
agregado, diminuindo a 
dependência dos grãos em 
nossa economia. 

(*) - Doutor em história, professor 
de história do Colégio Presbiteriano 

Mackenzie Tamboré, 
é membro do Grupo de Estudos 

Intelectuais e Política 
nas Américas (unesp/Franca).

Victor Missiato (*)

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos RH: como criar 
treinamentos 
mais eficazes?

Treinar e desenvolver 
pessoas é uma 
demanda latente do 
RH – principalmente 
durante a pandemia

Contudo, nem sem-
pre é simples de-
senvolver treina-

mentos eficazes. Saber 
superar as dificuldades e 
promover programas de 
alto impacto é fundamen-
tal para garantir a produ-
tividade das empresas. 
É preciso criatividade, 
técnica e metodologias 
personalizadas. Felizmen-
te, muitas já notaram tal 
importância. 

Segundo uma pesquisa 
feita pela Thomas Brasil, 
89% das organizações es-
tão dispostas a investir em 
treinamentos a distância 
para seus colaboradores, 
justamente por compre-
enderem a necessidade 
de manter a evolução 
de seus profissionais e o 
engajamento das equi-
pes, especialmente com 
o avanço e popularidade 
do trabalho remoto.

Além de contribuir para 
uma maior atração e re-
tenção de talentos, tais 
investimentos aumentam 
a produtividade, reduzem 
o retrabalho e, consequen-
temente, elevam o cres-
cimento exponencial das 
companhias. Entretanto, 
antes mesmo de planejar 
os treinamentos, é preciso 
entender as necessidades 
específicas de cada em-
presa. E é aí que muitas 
comentem grandes erros.

A falta de tempo para 
realizar treinamentos de 
qualidade é uma das prin-
cipais dificuldades enfren-
tadas, intensificada pela 
rotina agitada de muitos 
gestores. Para piorar, con-
ciliar a agenda de todos os 
participantes também se 
torna uma tarefa comple-
xa, tornando-os reféns de 
poucas janelas disponíveis 
em meio a um turbilhão 
de responsabilidades. 
A falta de priorização é 
crucial para a queda no 
desempenho.

Mudar a cultura é fun-
damental para conquistar 
a relevância que o tema 
merece.

Na aplicação em si, a 
falta de padronização é 
outro grande empecilho 
enfrentado por muitas 
empresas. Falta preparo e 
didática em muitos casos, 
o que gera treinamentos 
inadequados, repetitivos 
e cansativos. Entender 
quem deve fazer cada 
treinamento e o resultado 
esperado dos conteúdos 
que serão transmitidos é 
primordial para garantir 
a efetividade dos progra-
mas. Infelizmente, nem 
sempre esse cuidado é 
tomado.

Soma-se a isso o fato de 
que muitas empresas acre-

ditam que, ao contratarem 
programas de treinamento 
e desenvolvimento, estão 
adquirindo uma solução 
pronta e imediata para 
seus problemas, como se 
fosse um remédio com 
efeito instantâneo. Este é 
um dos pensamentos mais 
equivocados. Treinamen-
tos não são milagrosos e 
devem fazer parte de uma 
estratégia mais ampla do 
RH, que deve envolver 
cultura e processos que 
deem sustentação aos 
conhecimentos que são 
disseminados. 

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

Talvez por isso mesmo, 
normalmente, as prefe-
rências são sempre por 
programas mais curtos e 
dinâmicos. 

É preciso optar por um 
modelo transversal, que 
atinja todas as áreas por 
meio de uma metodologia 
ativa que gere engaja-
mento e capte a atenção 
de todos, mas de forma 
única. Por esse motivo, 
treinamentos online tem 
crescido tanto. Neles, os 
profissionais conseguem 
organizar suas atividades 
e rotinas, fazendo os trei-
namentos nos horários 
mais apropriados para 
cada um, sem interferir 
em suas tarefas. 

Com mais flexibilidade, 
há uma otimização do 
tempo para colocar em 
prática os ensinamentos 
adquiridos – tornando os 
momentos presenciais 
mais voltados ao debate, 
no qual podem fazer per-
guntas, tirar dúvidas e, até 
mesmo, compartilhar suas 
próprias experiências.

Para que cada um siga 
seu próprio ritmo de 
aprendizado, é preciso 
que as empresas estejam 
bem suportadas pela tec-
nologia, com uma platafor-
ma capaz de disponibilizar 
conteúdos personaliza-
dos, no momento adequa-
do para cada público e ain-
da fazendo uma avaliação 
do que foi aprendido. 

Quando a empresa con-
segue identificar bem as 
suas necessidades e tem 
a tecnologia certa para 
desenvolver treinamentos 
mais eficazes, sua produti-
vidade tende a aumentar 
– bem como a satisfação de 
seus colaboradores. Sem 
dúvida, vale a pena dar 
mais atenção ao tema. Os 
resultados aparecem mais 
rápido do que se costuma 
esperar.

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

plataforma que facilita a aplicação e 
gestão de treinamentos online 

(www.treinamais.com.br).

Osvaldo Pinholi (*)

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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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: ADÃO ROGÉRIO PAES, profissão: engenheiro civil, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1959, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Francisco Paes e de Paula Lucia Paes. A pretendente: 
TÂNIA ROSÂNGELA PRADO, profissão: empresária, estado civil: divorciada, naturali-
dade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/05/1962, residente e domiciliada em Vinhe-
do, SP, filha de Sebastião da Silva Prado e de Eva Edenir Proti Prado.

O pretendente: SAMUEL ARAUJO DE MACEDO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edimilson Alves Macedo e de Marileide de Souza 
Araujo Macedo. A pretendente: RAYSSA DIAS SÃO JOSÉ, profissão: autônoma, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/2002, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Isalton São José e de Rejane Dias da Silva 
São José.

O pretendente: FABIO FERNANDES SENA, profissão: cabeleireiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/03/1993, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Adair Moreira Sena e de Maria Aparecida Fernandes. 
A pretendente: THAIS ALVES COELHO, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1992, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Rute Alves Coelho.

O pretendente: DIEGO SIQUEIRA NEVES, profissão: técnico de sistemas metroviá-
rios, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Reginaldo das Neves e de 
Maria Sueli de Siqueira Neves. A pretendente: VILMA DE JESUS SANTOS, profissão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Livramento de Nossa Senhora, BA, data-
nascimento: 30/08/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Assis 
Santos e de Maria da Glória de Jesus Santos.

O pretendente: THIAGO VIANA DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Benedito Francisco da Silva e de Neide Ferraz Viana. A preten-
dente: RAQUEL RUFINO DE SOUSA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/09/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Moises Pereira de Sousa e de Maria Lucia Rufino.

O pretendente: JULIO CESAR CANDEIA DE LEMOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Itamar Peixoto de Lemos e de Ana Poline 
Lima Candeia. A pretendente: ESTER VITÓRIA DA SILVA SANTOS, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/2004, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Marcos Ferreira Santos e de 
Creusa Rodrigues da Silva Santos.

O pretendente: DJAIR FERREIRA SANTANA, profissão: supervisor de produção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ferreira de Santana e de Maria de Lour-
des Santana. A pretendente: ALINE DE OLIVEIRA SOUSA, profissão: agente comu-
nitária de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/02/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Rodrigues Sousa 
e de Ermelinda de Oliveira Sousa.

O pretendente: ISRAEL BARBOSA SILVA, profissão: ajudante de pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/2001, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Altemar Gilo da Silva e de Maria de Fatima Barbosa. 
A pretendente: KAREN ROCHA FERREIRA, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Marcio Ferreira dos Santos e de Renilda Rocha.

O pretendente: BRUNO TOBIAS TOQUETON, profissão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1998, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Sheila Aparecida Tobias Toqueton. A pretendente: 
BRUNA FERREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Jose Ferreira da Silva e de Josefa Maria de Jesus Silva.

O pretendente: BONIFACE JOHN ANYIGOR, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ezza Effium-Nigéria, data-nascimento: 05/07/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de John Anyigor e de Ueoma Anyigor. A pretendente: 
PRISCILA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ANNIBAL, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1979, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Renato Claudino de Almeida Annibal e de Silene da 
Conceição de Almeida Annibal.

O pretendente: KLAYVERTT SANTOS DE JESUS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 13/12/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilson Batista de Jesus e de Edna Maria 
Bispo dos Santos. A pretendente: SELMA PIRES CALDAS, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dernerval Alves Caldas e de Sonia 
Regina Pires.

O pretendente: EZEKIEL CHUKWUKA IBEZIM, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Abuja-Nigéria, data-nascimento: 06/02/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Dennis Ibezim e de Caroline Ibezim. A pretendente: RO-
SÂNGELA APARECIDA BONFIM DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Pereira da Silva e de Rosana Bonfim.

O pretendente: WASHINGTON REGIS DA SILVA, profissão: técnico eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 17/09/1977, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Zuleide Paulino da Silva. A pretendente: ARIANA 
DOS SANTOS FELIX, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Claudio Felix Nascimento e de Amara Antonio dos Santos.

O pretendente: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: Caém, BA, data-nascimento: 24/06/1939, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Vilarino dos Santos e de Cirila Alves da Trindade. A pretendente: 
ROSÂNGELA MARIA DE LIMA, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Franca, SP, data-nascimento: 27/06/1968, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antônio de Lima e de Leonilda Martinha da Silva Lima.

O pretendente: EVALDO DE JESUS SANTOS, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 05/06/1977, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Daniel dos Santos e de Josefa Maria de Jesus. A 
pretendente: JACIARA MARIA DE JESUS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 17/04/1977, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Maria Lourdes de Jesus.

O pretendente: HERBERTH KLINGER SILVA SOUSA, profissão: vendedor, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 17/06/1977, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Gabriel de Jesus Sousa e de Girlene Alves da Silva. A 
pretendente: GISLAINE RIBEIRO MARTINS, profissão:, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Luiz Martins e de Edna Frezarin Ribeiro Martins.

O pretendente: MICHAEL RENATO PAULINO FERREIRA, profissão: analista de 
qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/03/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ivoleda de Cassia 
Paulino Ferreira. A pretendente: CAROLINE ROCHA DE SOUZA, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson de Souza e de 
Rosenir Rocha dos Santos.

O pretendente: GILVAN NASCIMENTO DOS SANTOS, profissão: auxiliar de rouparia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 14/06/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mário Amparo dos Santos e de Maria Eugênia 
Silva Nascimento. A pretendente: GEISA DA TRINDADE SILVA, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Buerarema, BA, data-nascimento: 29/12/1984, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Iderval Silva Santos e de Edinalva Gonçalves 
da Trindade.

O pretendente: MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1979, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Ferreira dos Santos Neto e de Maria Benedita 
Araujo dos Santos. A pretendente: ROBERTA IGLESIAS DA SILVA, profissão: auxi-
liar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/11/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Milton da Silva e 
de Vania Iglesias da Silva.

O pretendente: ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adilson Martins dos Santos e de Erinéia Fran-
cisca Ribeiro dos Santos. A pretendente: JOELMA DOS SANTOS SOUZA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 16/07/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco de Souza e de 
Amélia Felix dos Santos.

O pretendente: CARLOS LIRA DE LUCENA SILVA, profissão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 20/04/1981, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos da Silva e de Maria Jane de Lucena 
Silva. A pretendente: ALINE ESPINOZA VARGES, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1980, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Anildo dos Santos Varges e de Rosana Espinoza 
Varges.

O pretendente: LUIS CARLOS PIRES DE SOUZA, profissão: cobrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Central, BA, data-nascimento: 25/11/1969, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Aminadab Correia de Souza e de Jaira Pires de Sou-
za. A pretendente: SIMONE MARIA DO NASCIMENTO, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santa Maria do Cambucá, PE, data-nascimento: 
03/10/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severina Maria da 
Silva Nascimento.

O pretendente: ALEXSANDER VIEIRA PEREIRA DE SOUZA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Batista de Souza e de Cristiana Vieira 
Pereira. A pretendente: BRENDA SANTANA MELLO DA CRUZ, profissão: pesquisa-
dora de campo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Mello da Cruz e 
de Liliane Santana Mello da Cruz.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE MOURA, profissão: mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Mirandiba, PE, data-nascimento: 07/08/1964, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel Augusto de Moura e de Joana Alves de Moura. A 
pretendente: VILMA MARIA ALVES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mirandiba, PE, data-nascimento: 26/11/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Alves da Silva e de Adália Antonia Neta.

O pretendente: JOSÉ DOMINGOS ALBINO DOS SANTOS, profissão: serralheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tomar do Geru, SE, data-nascimento: 24/12/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Albino dos Santos e de Maria 
Domingas dos Santos. A pretendente: TALITA SENA, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvia Regina de Sena.

O pretendente: JOÃO VICTOR DE SOUZA TIGRE, profissão: técnico de alimentos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Otaviano da Silva Tigre e de Creusa Francisca 
de Souza Tigre. A pretendente: HABIA REBECA NASCIMENTO DOS SANTOS, profis-
são: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 22/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Abiatar Delso 
dos Santos e de Maria Paula Galdino do Nascimento Santos.

O pretendente: GUILHERME TUSSOLINI GONZAGA DA SILVA, profissão: técnico 
de informática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/01/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reinã Gonzaga da Silva 
e de Andrea Aparecida Tussolini. A pretendente: KAROLYNA FERREIRA DA SILVA 
DOS ANJOS, profissão: assistente financeira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Adauto Silva dos Anjos e de Silmara Cassia Ferreira da Silva dos Anjos.

O pretendente: ROBERTO DE SOUZA SCARPELI, profissão: lider de produção, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Orlando Scarpeli e de Janice de Souza Scarpeli. 
A pretendente: JULIANA BATISTA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Estância, SE, data-nascimento: 05/01/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Edivaldo Ribeiro dos Santos e de Julinice Batista Santos.

O pretendente: RAFAEL MACHADO VICTOR, profissão: analista de TI, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Saraiva Victor e de Zilda Guedes Machado Victor. A 
pretendente: JULIANA DE LIMA GASPARINI, profissão: analista de RH, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Edson Elmar Gasparini e de Zelia de Lima Gasparini.

O pretendente: JOELSON DE JESUS SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joel de Jesus Santos e de Maria Aparecida dos 
Santos. A pretendente: LAÍS DA SILVA FERREIRA, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1994, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Vagner Souza Ferreira e de Patricia Martins da Silva.

O pretendente: HALYSON SERRADO RODRIGUES, profissão: costureiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Nova Friburgo, RJ, data-nascimento: 10/12/2002, residente 
e domiciliado em Nova Friburgo, RJ, filho de Antonio Luiz Lopes Rodrigues e de Maria 
Ionicia Serrado Rodrigues. A pretendente: NATALI GRAZIELE DOS SANTOS, profis-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/12/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Denilson Francisco dos 
Santos e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: GABRIEL FELIPE CARVALHO, profissão: operador de telemarkerting, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 29/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria das Graças Carvalho. A pretendente: SAMAN-
DA CRÍSTIAN AMORIM PEREIRA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: Cururupu, MA, data-nascimento: 21/10/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Admilson Santos Pereira e de Sandra Regina Amorim da Costa.

O pretendente: CAIQUE AMPARO DOS SANTOS, profissão: auxiliar de telecomunica-
ções, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/03/2000, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Cristiano Lucio dos Santos e de Ines 
Amparo Florentino. A pretendente: ELAINE MARIA DA CONCEIÇÃO, profissão: assi-
tente de logística, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/02/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Everaldo Francisco da 
Conceição e de Adriana Maria Morais da Conceição.

O pretendente: DANILO MARTINS DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Gilberto Candido da Silva e de Maria Aparecida Martins. A 
pretendente: FATIMA DA SILVA MIRANDA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Domingos Alves Miranda e de Ernestina Silva Miranda.

O pretendente: VITOR DE SOUZA GONÇALVES, profissão: serralheiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1984, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jose Gonçalves e de Aparecida Vitorio de Souza Gonçal-
ves. A pretendente: AUDRIA SOARES FRANÇA, profissão: ajudante de produção, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 05/08/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vivaldo Lima França e de Luiza Soares França.

O pretendente: JOÃO BATISTA DE LIMA, profissão: instalador de acessórios, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 23/06/1958, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Bento de Lima e de Clarita Maria 
de Lima. A pretendente: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUSA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Coroata, MA, data-nascimento: 12/10/1960, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Quintiliano Chaves de Oliveira e de Maria 
de Jesus Silva Oliveira.

O pretendente: GUILHERME GONSALVES DA SILVA MINEIRO, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1995, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ricardo Rogerio Soares da Silva Mineiro 
e de Hellen Cristina Gonsalves Mineiro. A pretendente: BIANCA BEZERRA DOS SAN-
TOS BARBOSA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/08/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Daniel Davidson Nascimento Barbosa e de Luciana Bezerra dos Santos.

O pretendente: SERGIO MARINETTO FILHO, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Marinetto e de Silvana Fernandes Correia 
Marinetto. A pretendente: ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA, profissão: escriturá-
ria administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Devair Martins de Olivei-
ra e de Maricelia Dias de Araujo Oliveira.

O pretendente: PAULO FELIPE, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciado, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1972, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Joviniano Salvador Felipe e de Filomena Maria Felipe. A pretendente: MARIA 
CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Itaibó, BA, data-nascimento: 24/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Manoel Messias Soares dos Santos e de Maria José de Oliveira dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON OLIVEIRA BACURAU, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 12/08/1992, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Helio Ventura Bacurau e de Antonia Oliveira dos Santos. A 
pretendente: MARISA FRANCINE FETAL RAMOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose da Silva Ramos e de Gabriela de Oliveira Fetal.

O pretendente: WESLEI DE LIMA CARVALHO, profissão: técnico de telecomunica-
ções, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemir Ferreira de Carvalho e de 
Iolanda de Lima Nascimento Carvalho. A pretendente: CARINA DE OLIVEIRA RIBEI-
RO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Águas de Lindóia, SP, data-
nascimento: 20/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ely Ribeiro 
e de Cristiane Francisca de Oliveira.

O pretendente: FELIPPE HUDSON SANTOS SILVA, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/09/1997, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Evangelista da Silva e de  Cinira Alves dos 
Santos. A pretendente: GISELE SILVA ROSA, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1999, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Rosa e de Rosileide Maria da Silva Rosa.

O convivente: FERNANDO KOMORIZONO DE OLIVEIRA, profissão: operador de má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adenilson Dias de Oliveira e de 
Neusa Mieko Komorizono. A convivente: TATIANE EVELYN DA COSTA MAZATO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/12/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Luiz Moreno Ma-
zato e de Rosilene Vicentina da Costa Mazato Casamentos.
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Lucia Camargo Nunes (*)
Nova Ford ainda não empolga

Um ano após a saída da Ford do Brasil, a marca cami-
nhou devagar com a renovação de seu portfólio. Antes da 
decisão estratégica, a situação da Ford em 2020, lembra 
o consultor automotivo Francisco Mendes, era de 139 
mil unidades vendidas, com 7,1% de market share e 280 
pontos de vendas. 

Após decidir encerrar a produção no Brasil, a marca 
de origem norte-americana conclui 2021 com 1,1% do 
mercado, 25 mil unidades importadas vendidas e um en-
xugamento de rede que chega a 110 lojas (número que 
ainda pode ser reduzido). 

“Naquela época que decidiu fechar, Ka e EcoSport 
representavam mais de 80% de seu volume local”, avalia 
Mendes, que em seu balanço desconsiderou as unidades 
remanescentes desses dois modelos descontinuados. 

Com isso, restou à “nova Ford” emplacar no Brasil 
a Ranger (84,3% de suas vendas), Territory (9,2%), 
Bronco (4,3%) e Mustang (2%). Nem a vida da Ran-
ger tem sido muito fácil. A picape da Ford enfrentou 
problemas de fornecimento de peças e teve altos e 
baixos em 2021. 

Enquanto o segmento de picapes cresceu 25% em 2021, 
as vendas da Ranger avançaram apenas 3%. O SUV chinês 
Territory teve uma queda de vendas no segundo semestre 
e o Bronco manteve uma média mensal de apenas 150 
unidades. 

Ranger

Ford Ranger CD Limited.

Não cresce muito
Os novos modelos não tendem a aumentar muito seu 

share. A Maverick, picape média que chega em breve, vai 
vender entre 1.800 e 2 mil unidades, pouco em relação 
à Fiat Toro, sua principal rival, que em 2021 teve 38 mil 
licenciamentos. E ainda, afirma Mendes, “com risco de 
canibalização com a Ranger”, ou seja, o consumidor deixar 
de levar a picape maior pelo modelo menor. 

T-Cross Comfortline 200 TSI 2022, expandindo sua frota 
para mais de 1.500 veículos. 

“Notamos que a demanda de procura pelo T-Cross au-
mentou muito nos últimos meses. Tivemos 242 mil novos 
cadastros em 2021 e isso fez com que ampliássemos nossa 
frota com um dos favoritos de quem tem um cadastro e 
aluga um carro pela Turbi, seja por hora ou pelo modelo 
mensal”, aponta Diego Lira, CEO da Turbi.

Turbi

Diego Lira- foto jpg

Impacto ambiental zero em resíduos 
orgânicos

A Continental, empresa que desenvolve tecnologias 
e serviços, firmou parceria com a Usina Termelétrica a 
Biogás (UTB) de Ponta Grossa (PR), onde está uma de 
suas principais plantas da companhia, para reaproveitar 
50 toneladas de resíduos orgânicos gerados por ano, re-
duzindo o impacto ambiental a zero.

Continental

Continental.

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

O consultor estima que todas as marcas devam crescer 
neste ano. “Considerando o peso da Ranger, com um for-
necimento continuado na casa de 2 mil unidades, a Ford 
vai melhorar sua participação e deve encerrar o ano em 
1,4%”, conclui Mendes. 

Mudanças de cadeiras na Caoa
A Caoa anunciou mudanças em sua diretoria. O chi-

nês Ethan Zhang foi nomeado para o cargo de CEO da 
fábrica de Jacareí (SP), sucedendo Márcio Alfonso, 
que passa a ser vice-presidente da Caoa Montadora e 
se reporta ao presidente Mauro Correia. Já o brasileiro 
Durval Pinheiro Júnior assume como novo CFO, no 
lugar de Shawn Xu.

As mudanças são relacionadas, exclusivamente, à unidade 
fabril e as decisões sobre a marca Caoa Chery, incluindo 
concessionárias e estratégia de lançamentos segue sob 
gestão da Caoa.

Ampliando a frota eletrificada
A Unidas anunciou que vai adquirir 2 mil veículos ele-

trificados, sendo 1.600 deles 100% elétricos (BEVs), que 
serão dedicados à locação diária no rent a car e aos clientes 
corporativos de gestão e terceirização de frotas. O investi-
mento será de R$ 370 milhões

A companhia acredita que esse é um movimento inevitável 
no longo prazo e optou por assumir o protagonismo em ofe-
recer esses veículos ao mercado local, acelerando cultura, 
atendendo a demanda e proporcionando aos clientes B2B 
e B2C uma experiência diferenciada.

A Unidas oferece veículos elétricos desde janeiro de 2020 
para frotas corporativas, com o furgão elétrico Renault 
Kangoo ZE Maxi. Ampliou o portifólio com Volkswagen Golf 
GTE (novembro de 2020) e BMW i3 (janeiro de 2021), e 
hoje possui 400 veículos eletrificados.

Unidas

Unidas.

Startup investe em SUV
A Turbi, empresa de tecnologia de locação 100% digital 

e presente em São Paulo, adquiriu 250 novos Volkswagen 

Gercy Marins (*)

Morar no exterior é uma 
grande aventura. Para o bra-
sileiro, é preciso bastante 
planejamento antes de partir. 
Mas uma questão que pouco 
se prioriza nessas horas é 
justamente o planejamento 
previdenciário, ou seja, como 
garantir que as contribuições 
previdenciárias acumuladas 
no exterior sejam aproveita-
das para uma aposentadoria 
tranquila. 

Curiosamente, esse planeja-
mento não se aplica somente 
para quem pensa em morar 
no exterior, mas também para 
quem mora ou já morou em 
outro país. 

Mas o planejamento previ-
denciário não é tão simples, 
é importante seguir todas as 
etapas para, de fato, aproveitar 
todos os benefícios de direito 
em ambos os países. O primeiro 
passo é saber como está a sua 
situação em relação à previ-
dência do Brasil. 

Ou seja, “arrumar a casa”. 
Isso inclui averiguar o quanto 
você já contribuiu até o mo-
mento, as médias de contri-
buição, se já tem algum direito 
adquirido, se já contribuiu 
o bastante para colher ou o 
quanto falta para poder coletar. 
Outro ponto importante é con-
ferir se todas as informações 
constam no extrato previden-
ciário e, desta maneira, realizar 
uma avaliação dos indicadores 
e apontamento de soluções. 

O segundo passo consiste 
em saber qual das cinco regras 
vigentes de aposentadoria você 
pode se enquadrar: por tempo 
de contribuição com idade 
mínima, de 50% do salário, de 
100% do salário, por pontos 
ou por idade. Esta análise é 
feita à luz da legislação vigen-
te, notadamente o art. 201 da 
Constituição e suas alterações 
promovidas pela Emenda 103 

com suas regras de transição, 
a Lei 8.213/91, e o Decreto 
3.048/99, conhecido como 
regulamento da previdência 
social.  

A partir disso, começar a 
calcular qual é a situação e 
como chegar na renda que você 
almeja. Quando você já estiver 
em outro país, também pode 
manter-se como contribuinte 
à previdência brasileira para 
garantir a qualidade de segura-
do de riscos sociais, recebendo 
100% do benefício, como pen-
são por morte, incapacidade 
temporária e permanente, 
por exemplo. Mas, para isso, 
é preciso avaliar o quanto e 
como contribuir.

Outra dica é conhecer a 
previdência do país de destino. 
Por exemplo, se for residir na 
Espanha, tanto homem quanto 
mulher precisam contribuir 
pelo menos 15 anos com a 
previdência local e completar 
67 anos para ter direito a uma 
aposentadoria em regra geral, 
visto que não há distinção de 
tempo baseado em gênero 
como no Brasil. Conhecendo 
como funciona a previdência 
no país de destino, você evita 
perder algum tempo de con-
tribuição. 

Pegando o exemplo da Espa-
nha, se você morar por cinco 
anos lá e então migrar para um 
terceiro país ou voltar ao Brasil, 
você pode acionar o acordo 
previdenciário internacional, 
na modalidade por totalização 
e, ao atingir 67 anos, terá direi-
to a pedir aposentadoria espa-
nhola. Portanto, o planejamen-
to previdenciário internacional 
pode fazer a diferença na vida 
de quem busca viver em outro 
país, garantindo tranquilidade 
financeira na aposentadoria.

 
(*) - É advogada, especializada em 

Planejamento Previdenciário, e men-
tora do Canal Viver na Espanha e HF 

Soluciones em Portugal (advgercyma-
rins@gmail.com).

Para Jamille Barbosa, 
professora do curso 
de administração na 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM), pode-se 
definir como um bom líder 
aquele que cumpre não só a 
função de gestor, mas é ca-
paz de influenciar e alavan-
car o desenvolvimento dos 
indivíduos. “O gestor quando 
é líder, consegue fazer tudo 
isso e também impactar na 
motivação dos liderados”, 
define a professora. 

Miriam Rodrigues, pro-
fessora de administração e 
gestão de pessoas na UPM 
compartilha do mesmo 
conceito de Barbosa e faz 
um adendo: “o bom líder 
tem o poder de inspirar, 
corrigir, prevenir erros, 
impactar e treinar pesso-
as fortes”. Segundo ela, 
uma das características 
fundamentais de uma boa 
liderança é o gestor ter 
autoconhecimento e saber 
seus pontos fortes e de 
desenvolvimento. 

“Também entendo que 
um líder precisa se comu-
nicar bem, seja de maneira 
verbal ou escrita. Outros 
elementos importantes 
são empatia e capacidade 
de resiliência, pois, muitas 
vezes, o trabalho em equi-

Saber ouvir, saber se comunicar, entender suas necessidades e 
ter empatia é fundamental para criar uma boa liderança.

O que realmente define 
um bom líder?

A gestão de pessoas é uma demanda que requer atenção em todas as empresas, e o papel do líder se 
torna fundamental para a orientação e organização de uma equipe eficiente. Ele é o responsável por 
estimular os liderados, de modo que consigam otimizar os resultados de suas tarefas

resultado seja positivo. Já 
no time, o líder tem o papel 
de um coach (técnico). Ele 
irá dar as coordenadas, mas 
deixará as pessoas livres 
para que tomem as decisões 
de modo a alcançar os re-
sultados contando com as 
suas capacidades. 

Quanto aos erros a serem 
evitados na gestão, as espe-
cialistas acreditam que os 
líderes devem se entender 
como seres também su-
jeitos a falhas, portanto, 
podem rever suas ideias, 
ouvir a equipe e ter sempre 
confiança. Pode-se evitar 
erros, muitas vezes, rela-
cionados a cargos de poder, 
como comportamentos 
arrogantes e sem empatia. 

Para melhorar o desem-
penho, os líderes devem 
continuar a buscar conhe-
cimento, procurar conhe-
cer os profissionais além 
da esfera profissional, dar 
feedbacks, gerar espaço 
para que a equipe possa 
contribuir com ideias e as 
questões da rotina de tra-
balho possam ser debatidas 
de maneira saudável, sem 
excesso de preocupação 
com erros, mas sempre 
apontando quais aspectos 
de cada indivíduo podem 
ser melhorados (AI/UPM).
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pe é desafiador, envolve 
pressão e a necessidade de 
atingirmos metas”, explica 
Rodrigues. Barbosa acre-
dita que os líderes devem 
entender as atividades dos 
liderados para que possam 
ajudá-los no alcance dos 
objetivos. 

Saber ouvi-los, saber se 
comunicar, entender suas 
necessidades e ter em-
patia é fundamental para 
criar uma boa liderança, 
gerar produtividade para 
a empresa e para os fun-
cionários, além de criar 
satisfação com o ambiente 
de trabalho.  

Segundo a professora, a 
liderança pode mudar con-

forme o formato de trabalho 
que pode ser dividido em 
grupo, equipe e time. No 
grupo, o líder tem a função 
de monitorar e apoiar as 
atividades que eles estão 
realizando, tomando como 
base o esforço individual e 
o que cada um vai oferecer 
em termos de resultados 
gerais. 

Em equipe, o foco não é 
no indivíduo em si, mas na 
complementaridade que há 
entre os indivíduos. Neste 
formato, o líder precisa 
observar se as pessoas têm 
confiança mútua, se há 
comprometimento umas 
com as outras e se com-
plementam para que o 

Como garantir a sua 
aposentadoria em outro país


