
A Nutanix, líder em computação híbrida multicloud, anunciou as 
conclusões de sua quarta edição da pesquisa Enterprise Cloud Index 
(ECI) global, que mede o progresso empresarial referente a adoção da 
nuvem. A pesquisa mostrou que o multicloud é o modelo de implantação 
mais utilizado atualmente e a adoção saltará para 64% nos próximos 
três anos. Mas a complexidade do gerenciamento pelas fronteiras da 
nuvem continua sendo um grande desafio para as empresas, com 87% 
concordando que o sucesso da multicloud requer um gerenciamento 
mais simples por meio de infraestruturas mistas de nuvens.  

A adoção multicloud saltará para 64% nos 
próximos três anos
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“Era uma vez um mundo em que todos trabalhavam cinco dias por 
semana dentro das empresas”. Essa não é mais uma história encantada 
e tem se tornado cada vez menos realidade. Isso porque as pessoas têm 
buscado maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional e muitas, aliás, 
já se acostumaram com o conceito de “no where”, ou seja, não importa 
onde você esteja trabalhando, desde que mantenha sua produtividade 
em dia!  

Nomadismo corporativo- trabalho híbrido 
pode reter talentos

Um em cada quatro consumidores continuará a comprar em lojas on-
line estrangeiras, mesmo depois da pandemia, de acordo com pesquisa 
recente da Ipsos com 13 mil entrevistados nos maiores mercados de 
comércio eletrônico do mundo. Essa mudança demonstra que é chega-
do o momento dos comerciantes garantirem que seus negócios sejam 
adaptáveis  à nova economia digital - e estejam prontos para competir 
pelo mercado de varejo online global, estimado em mais de US$ 4,28 
trilhões, e que deve crescer rapidamente nos próximos anos.  

Sete dicas para as PMEs se expandirem 
globalmente e permanecerem seguras

GOCMEN_CANVAN

News@TI

Especialistas em IA debatem sobre inovação 
durante o Data Champions Online Brazil

@Nos próximos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, os especialistas 
mais renomados do mundo dos dados no país irão se reunir 

durante o Data Champions Online Brazil, evento digital gratuito, 
que este ano terá como tema "Conectando Dados com a Estra-
tégia de Negócios e Acelerando a Inovação em uma Economia 
Pós-Pandêmica". Entre as empresas participantes estão a startup 
líder em Inteligência Artificial na Nuvem, H2O.ai, que tem como 
missão democratizar a Inteligência Artificial para todos, além de 
grandes nomes do mercado como Carrefour, Natura, Banco do 
Brasil, SC Johnson e Nubank. Abrindo a programação, na terça-
-feira, dia 15/02, especialistas de dados do Carrefour, Renault, Itaú 
e Natura, entre outros, irão discutir sobre o papel da analítica de 
dados na construção da resiliência organizacional, impulsionando 
a recuperação e acelerando o crescimento.    Leia a coluna 
completa na página 2

monsitj_CANVA

Ele anda meio sumido, mas em 
alguns estabelecimentos segue 
resistindo e sendo recebido nas 
negociações comerciais. 

A utilização dos cheques vem caindo ano a ano 
com a chegada dos meios eletrônicos. Hoje, 

dificilmente você encontra alguém portando 
um talão e pagando suas despesas em cheque.

Segundo Mellissa Penteado, CEO do grupo 
proScore, diferente do que acontecia no passado, 
de maneira geral o cheque não é mais usado para 
despesas corriqueiras, como mercado ou farmácia. 
“O uso do cheque acontece muito em comércios 
de alto valor agregado, como lojas de material 
de construção. Há o caso de regiões com menos 
acesso à tecnologia, cujo cheque também é usado”.

Alguns profissionais liberais ou mesmo um 
comprador que pretenda dividir uma compra 
em mais de 12 vezes, que não dá para fazer 
no cartão de crédito, são usuários do cheque. 
Apesar do risco do cheque voltar sem fundos 
– fato que pode ser mitigado por sistemas de 
apoio e consultas - o serviço não tem o custo 
operacional pelo uso das máquinas de cartão, 
nem taxas cobradas pelas empresas que fazem 
parte da cadeia de pagamentos e também pode 
ser usado para pagamento de terceiros.

A digitalização fez com que meios de paga-
mento eletrônicos – como pix, transferências 
ou até cartões – sejam mais usados. Por isso, 
é comum que locais com menos acesso à tec-
nologia ainda usem o cheque como meio de 
pagamento. No entanto, o uso desta modalidade 
não se relaciona exclusivamente ao acesso tec-
nológico. Em alguns segmentos da economia, 
como materiais de construção ou até insumos 
para a indústria ainda são pagos com cheque.

Mellissa destaca a necessidade de alguns cuida-
dos para quem ainda mantém o hábito de utilizar 
os talões de cheques. "O uso dos cheques, assim 
como de qualquer outro meio de pagamento, está 
suscetível a problemas se não houver medidas 
de segurança e verificação adequadas, por isso, 
sempre é bom cautela", afirmou.

•	 Emitir	cheques	sempre	nominais	e	cruzados;
•	 Ao	preencher	cheques	elimine	os	espaços	

vazios	e	evite	rasuras;

Cheque resiste à tecnologia e 
segue utilizado no Brasil
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•	 Controle	os	depósitos	e	 retiradas	no	ca-
nhoto,	inclusive	as	realizados	com	cartão;

•	 Evite	circular	com	talões	de	cheques.	Leve	
apenas a quantidade de folhas que preten-
de utilizar no dia. Faça o mesmo com os 
cartões de crédito, carregando-o apenas 
quando	pretender	utilizar;

•	 Ao	receber	um	novo	talão	confira	os	dados	
referentes ao nome, número da conta cor-
rente e CPF e a quantidade de cheques do 
talonário;

•	 Tome	o	máximo	de	cautela	na	guarda	dos	
talões. Destaque a folha de requisição e 
guarde	em	separado;

•	 Nunca	deixe	requisições	ou	cheques	assi-
nados	no	talão;

•	 Destrua	os	talões	de	contas	inativas;
•	 Separe	os	cheques	de	qualquer	documento	

pessoal.

Mellissa acredita ainda que o cheque não 
vai acabar como muita gente pensa. "A folha 
de cheque não deve acabar. Essa redução do 
uso acontece naturalmente acompanhando a 
tecnologia, mas por ser um meio de pagamento 
importante em setores e regiões, deve perma-
necer por longos anos", declarou.

 
De acordo com Federação Nacional de Ban-

cos (Febraban), o uso de cheques no país caiu 
23,7% em 2021 em relação a 2020. Foram com-
pensados 218,9 milhões de cheques, o menor 

valor da série histórica, uma queda de 93,4% 
em relação a 1995, primeiro ano de medição.

Em 2020, foram compensados 287,1 
milhões de cheques. O número dos dois 
anos anteriores está bem distante do dado 
de 1995, quando foram compensados 3,3 
bilhões de cheques, somando R$ 2 trilhões. 
O valor compensado em 2021 foi de R$ 667 
bilhões, queda de 67,4% ante 1995 e 0,22% 
em relação a 2020.

Os cheques devolvidos de 2021 representa-
ram 8,5% do total de cheques compensados, 
18,6 milhões. Uma queda de 23,7% em relação 
ao ano de 2020. Em 1996, quando essa categoria 
passou a ser medida, foram devolvidos 63,5 
milhões de cheques.

O total de cheques devolvidos sem fundos 
em 2021 caiu de 15,2 milhões em 2020 para 
13,6 milhões, redução de 20,6%. Essa categoria 
começou a ser medida em 1997, quando foram 
registrados 56,8 milhões de cheques devolvidos 
sem fundos.

Segundo a Febraban, a queda acentuada no 
uso de cheques no Brasil reflete o avanço dos 
meios de pagamento digitais, como a internet, o 
mobile banking e a criação do Pix, que ocorreu 
em 2020. - Fonte e outras informações: (www.
proscore.com.br).

REvOLuçãO

A ciência por trás do cheiro de carro novo
No Japão, Ino Ryunosuke é conhecido como o Nariz da Nissan 

ou mestre em aromas – um tipo de mestre artesão – o especia-
lista é responsável por testar o cheiro dos carros novos. Para 
que a experiência do passageiro seja um sopro de ar fresco, ele 
também testa os sistemas de ar-condicionado, e como os cheiros 
do veículo podem mudar com o tempo. Ino trabalha no Centro 
Tecnológico	da	Nissan	como	especialista	técnico	no	departamento	
de Qualidade do Ar no Interior do Veículo, liderando uma equipe 
responsável por analisar e autorizar os materiais que são utiliza-
dos nos veículos. Pesquisas indicam que nosso senso de olfato 
é forte, podendo reconhecer milhares de cheiros diferentes. Os 
cheiros percorrem o sistema nervoso olfativo do corpo até os 
centros cerebrais responsáveis pela memória e as emoções. É por 
isso que o cheiro de um carro pode provocar fortes lembranças 
(nissannews).   Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: nissannews

5G E SuAS IMPLICAçõES SOCIOECONôMICAS NO BRASIL
    Leia na página 4

Fim ao uso de máscara 
Tendo	mais	de	90%	da	população	

com mais de 12 anos vacinada com 
ao menos uma dose anti-Covid, a 
Itália anunciou a retirada da obri-
gatoriedade do uso de máscaras ao 
ar livre a partir desta sexta-feaira 
(11). A decisão foi tomada após o 
ministro da Saúde, Roberto Spe-
ranza, assinar decreto. A medida, 
no entanto, ressalta que o uso da 
proteção permanece obrigatória 
em ambientes fechados.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5g-e-suas-implicacoes-socioeconomicas-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/atualizacao-das-normas-para-o-registro-publico-de-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nomadismo-corporativo-trabalho-hibrido-pode-reter-talentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-adocao-multicloud-saltara-para-64-nos-proximos-tres-anos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-dicas-para-as-pmes-se-expandirem-globalmente-e-permanecerem-seguras/
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ESG e marcas: uma 
relação que precisa ser 

fiel e verdadeira

As práticas de 
ESG são tanto 
uma exigência de 
mercado quanto 
das pessoas que se 
relacionam com as 
marcas, além de ser 
um compromisso com 
a ética

Definir estratégias 
para a agenda ESG é 
um momento funda-

mental para reflexão sobre 
o que a empresa faz, qual 
impacto o trabalho produz e 
o que se quer para a empresa 
e a sociedade. 

Apesar da ideia de sus-
tentabilidade não ser re-
cente, saber comunicar 
aquilo que genuinamente 
se faz, cada movimento 
em prol do ambiente, do 
social e da governança  - 
setores que formam a sigla 
Environmental, Social and 
Governance - é imperati-
vo para o fortalecimento 
dessa agenda e da relação 
com a sociedade, além de 
potencializar a fidelidade 
dos consumidores e o valor 
das marcas.

Uma pesquisa realizada 
pela Ernst & Young em 2020 
com 300 investidores mun-
diais mostrou que 91% deles 
levam em consideração o 
desempenho não financeiro 
das companhias na tomada 
de decisão de investimen-
to. Dessa forma, o mundo 
dos negócios está de olho 
em práticas constantes e 
verdadeiras da agenda ESG 
das empresas. 

Tal agenda precisa se 
tornar uma construção 
constante, com maturidade 
e qualidade de gestão frente 
aos temas prioritários. As-
sim, o relatório de sustenta-
bilidade apresentado a cada 
ano significa mais do que o 
resultado a ser “propagan-
deado”, e sim, uma chamada 
para a ação constante. Cada 
vez mais, o mercado consu-
midor está preocupado em 
receber informações sobre 
os insumos dos produtos e 
serviços que escolhe. 

Entre uma marca e outra, 
faz parte dessa escolha – 
principalmente para as pes-
soas com maior consciência 
sobre o consumo – saber 
quais impactos ambientais 
e sociais são gerados por 
aquela empresa. Muitas 
marcas associam seus ser-
viços e produtos a causas, o 
que naturalmente fortalece 
a imagem, e consequente-
mente, a reputação delas. 

Mas as  iniciativas e ações 
devem ser concretas e que 
de fato gerem um impacto 
positivo na sociedade e por 
isso são valorizadas. 

Saber comunicar tais 
ações aos seus stakeholders 
contribui para conectá-los 
às marcas, além de deixar 
mais visíveis práticas que 
são parte dos valores des-
sas marcas e empresas. Ao 
mesmo ponto que contar 
meia verdade ou omitir fatos 
pode gerar uma grande crise 
de imagem com reflexos 
permanentes para a repu-
tação da empresa. 

Durante o processo de 
implementação da agenda, 
sai na frente quem já tinha 
em seus processos os va-
lores embutidos. Como a 
questão social: se a empresa 
tem um histórico de envol-
vimento com a comunidade 
onde atua, se avalia sempre 
o impacto de suas ações 
e trabalha para integrar 
empresa e comunidade, há 
uma barreira a menos para 
definir e implementar metas 
sociais. 

Da mesma forma, se esco-
lhe parceiros e fornecedores 
responsáveis e ambien-
talmente comprometidos, 
precisará de mudanças 
menores para adequar seus 
processos às metas ambien-
tais. O histórico positivo 
da cultura organizacional 
sobre essa temática não é 
sinônimo de implementação 
imediata da agenda ambien-
tal, social e de governança 
ou de uma campanha ou selo 
de sustentabilidade. 

É preciso estabelecer 
iniciativas e indicadores 
para cada ponto definido, 
medi-los e reavaliá-los. É 
um processo contínuo de 
amadurecimento, avaliação 
e adequações às estratégias, 
em uma prática no dia a dia 
do negócio.

Diante de uma sólida 
agenda de ESG, o papel do 
marketing não diz respeito 
somente à promoção, mas 
o de ser verdadeiro nas co-
municações, transparente 
nas relações com os mais 
diversos setores e grupos 
de interesses, além de guiar 
o posicionamento das mar-
cas gerando relações mais 
sustentáveis e apoiando a 
evolução da sociedade. 

Assim, terá o papel de 
impulsionar as práticas e 
promover um constante 
diálogo sobre o tema com 
toda a sociedade. 

(*) - É diretora de marketing e 
experiência do cliente do Grupo 

Marista.

Amanda Di Nardo Fruehling (*)

Apenas alguns meses após o começo da pandemia, diver-
sas empresas em países como Estados Unidos, Austrália e 
Alemanha passaram a observar uma tendência: muitos dos 
seus funcionários estavam deixando os empregos porque 
queriam, entre outras mudanças, mais flexibilidade no 
trabalho (não queriam voltar para o escritório ainda ou 
queriam poder escolher que dias da semana trabalhar de 
casa, por exemplo). 

Esse fenômeno foi batizado de “great resignation”, algo 
como “grande debandada”, e passou a preocupar empresas 
do mundo todo. Mas como evitar que algo semelhante à 
“great resignation” aconteça nas empresas no Brasil? O 
que foi feito no exterior?

Atualmente, com um ambiente de negócios prejudicado 
pelos muitos meses de pandemia, muitos gestores podem 
se sentir divididos entre investir para reter os funcionários 
e poupar para conquistar bons resultados para o negócio 
– mas não é preciso fazer uma escolha. “O sucesso de uma 
empresa depende dos seus funcionários e capacitá-los trará 
ganhos já em 2022 e a longo prazo”, diz Raphael Spinelli, 
diretor regional da Udemy para a América Latina. 

“A prioridade dos gestores agora deve ser fazer com 
que os melhores talentos permaneçam na empresa e com 
que eles possam continuar adquirindo habilidades para se 
manterem competitivos”. De acordo com um novo estudo 
da Udemy Business sobre as tendências de aprendizado 
para este ano, chamado 2022 Workplace Learning Trends, 
alguns dos benefícios para as empresas ao investirem no 
treinamento dos seus funcionários podem ser, além de 
reter talentos, manter a equipe engajada, aumentar a sua 
produtividade e apoiar a inovação.

Ou seja, ao investir na carreira dos próprios funcionários, 
as empresas podem evitar a “great resignation” – e, com 
isso, o custo de estar sempre contratando novo pessoal. 
“As empresas não podem se dar ao luxo de perder profis-
sionais como líderes e membros das equipes financeira, de 

O sucesso de uma empresa depende dos seus funcionários e 
capacitá-los trará ganhos a longo prazo.

Andreia Vittorelli (*)       

Esta frase de Lewis 
Carroll, o autor do 
clássico – “Alice no 

País das Maravilhas”, nos 
traz uma grande lição sobre 
a importância de um planeja-
mento pessoal eficiente. De 
fato ninguém deseja viver 
caminhando em círculos, 
muito menos se esforçar tan-
to e não ser recompensado 
por sua dedicação. 

Contudo, quando a energia 
empregada não tem um dire-
cionamento correto e um foco 
específico é sempre isso que 
vai acontecer. O planejamento 
de vida pessoal funciona como 
um guia que indica aonde 
você quer chegar. Ele reúne 
sonhos, metas, objetivos e 
etapas, servindo como dire-
cionamento para seu cresci-
mento e trazendo incentivo e 
motivação para todas as áreas 
da vida — especialmente no 
âmbito profissional. 

Muitas pessoas o enxer-
gam como um ditador de 
regra e não fazem seu plane-
jamento pessoal com medo 
de perderem sua liberdade, 
mas isso não é verdade. Você 
perde, de fato, sua liberdade 

Planejamento: além do profissional, 
precisamos cuidar do pessoal

Eu sei e você sabe – “Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve”

Comece agora, com o que 
você tem e de onde você 
está. Invista o tempo que for 
necessário na busca de seu 
propósito e aloque todas as 
suas forças em torná-lo algo 
real. Aproveite este momen-
to para fazer uma jornada 
de autoconhecimento, você 
pode se surpreender posi-
tivamente. Não se esqueça 
que sentir-se realizado é o 
ideal da maioria das pessoas, 
mas o conceito de realiza-
ção é individual — por isso 
mesmo a responsabilidade 
em fazer algo para alcançar 
essa meta é única.

Reúna suas forças, acre-
dite em sua força interior, 
mentalize suas realizações 
acontecendo, sinta esta 
energia e sensação boa per-
correndo todo o seu corpo e 
caminhe na direção do seu 
sucesso. Tenho certeza de 
que ao planejar suas ações 
e colocá-las em prática, a 
cada passo, estará cada vez 
mais confiante, empoderado 
e próximo de alcançar seus 
resultados extraordinários.

(*) - Formada em gestão financeira 
pela ETEC, é diretora operacional e 

financeira da BiUP Educação 
(https://biupeducacao.com/).
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O planejamento de vida pessoal 
funciona como um guia que indica aonde 

você quer chegar.

quando não se planeja e vive 
refém das ocasiões. Quando 
apenas deixamos que as coi-
sas aconteçam, sem planejar, 
corremos o risco iminente 
de tomarmos decisões ruins 
e que, muitas vezes, podem 
nos prejudicar. 

Por isso, se você deseja 
fazer uma viagem que re-
quer maior investimento 
financeiro, organizar sua 
festa de casamento, forma-
tura, mudar de emprego ou 
mesmo emagrecer alguns 
quilos, também deve seguir 
a mesma linha. Ou seja, ser 
sempre bastante exato ao 
definir os seus alvos e as 

estratégias que usará para 
alcançá-los. Um planejamen-
to torna qualquer tarefa mais 
produtiva. 

Quando o assunto é traçar 
diretrizes que impactarão em 
seu padrão e estilo de vida, 
o esforço é recompensado 
com o alcance mais rápido e 
certeiro do ideal financeiro 
almejado. Para elaborar o 
planejamento pessoal será 
preciso trilhar uma jornada 
de autoconhecimento, que 
trará diversos benefícios. 
Isso porque serão neces-
sários novos aprendizados, 
reflexões e um constante 
aperfeiçoamento.

Como reter talentos na sua empresa 
neste e nos próximos anos?

marketing, de tecnologia, de experiência do cliente e de 
outras equipes essenciais, que fazem toda a diferença para 
a qualidade e para o sucesso do negócio”, afirma Raphael 
Spinelli.

Um complemento para evitar a “grande debandada” 
é permitir que os funcionários tenham uma rotina mais 
flexível, considerando que eles estão vivendo tempos que 
jamais imaginaram – por exemplo, muitos deles passaram 
meses trabalhando com os filhos em casa. O escritório da 
consultoria PwC na Austrália fez um estudo sobre o fenôme-
no com 1.800 profissionais do país no ano passado. Desses 
profissionais, 38% afirmaram ter a intenção de deixar os 
seus empregos durante o próximo ano. 

Além disso, 25% deles disseram que as razões pelas quais 
eles costumam decidir trabalhar numa empresa não são as 
mesmas que fazem com que eles decidam ficar. Por essa e 
outras razões, é importante para as empresas investir no 
bem-estar e no treinamento dos seus funcionários. - Fonte 
e outras informações, acesse: (https://www.udemy.com/pt/).
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Caio Reina (*) 
 
Nos últimos dois anos, todos 

os setores da economia sofreram 
mudanças, sobretudo, apoiados na 
transformação digital. 

Segundo levantamento realizado 
pela Ebit/Nielsen, o e-commerce 
no Brasil bateu recorde no primei-
ro semestre de 2021, atingindo a 
marca de R$ 53 bilhões. Esse nú-
mero veio da alta no ticket médio 
de compras realizadas tanto nas 
grandes marcas e centros vare-
jistas, como também no pequeno 
comércio, que impulsiona ainda 
mais o movimento dos novos canais 
de compra, sobretudo, os digitais, 
escolhidos pelos consumidores.

O mesmo levantamento também 
concluiu que os brasileiros estão 

hiperconectados, o que faz com 
que consumam conteúdos de modo 
instantâneo em diversas telas. 
Ainda no primeiro semestre, as 
vendas por celular atingiram R$ 
28,2 bilhões - um crescimento de 
28%. Entretanto, além da facilida-
de do e-commerce, da agilidade e 
do conforto que o novo consumi-
dor procura, entram nessa lista 
outras questões como rapidez na 
entrega e sustentabilidade - ambos 
fazem parte da transformação dos 
modelos logísticos disponíveis no 
mercado. 

Segundo o Fórum Econômico 
Mundial, as operações logísticas 
correspondem a cerca de 50% das 
emissões globais do efeito estufa. 
Esse dado preocupa o consumidor, 
que procura alternativas mais sus-

tentáveis, e impulsiona mudanças 
no setor. Parte dessas transforma-
ções podem começar a acontecer 
mais efetivamente no processo 
diário das empresas. 

Por exemplo: aproveitando ao 
máximo a capacidade da frota, 
com o objetivo de otimizar e di-
minuir veículos desnecessários na 
rua; menor gasto de combustível 
e até mesmo controle da jornada 
de trabalho do motorista (sem 
horas extras desnecessárias). A 
transformação digital e, conse-
quentemente, os consumidores do 
e-commerce e dos ambientes virtu-
ais transformaram o fluxo da cadeia 
logística e estão transformando os 
outros setores do mercado.

Já estão na lista de mudanças 
o uso frequente de dados e IA: 

personalização da experiência de 
compra; rastreabilidade de entre-
gas cada vez mais em tempo real; 
processos sustentáveis e produtos 
de baixo impacto; novas experiên-
cias de compra e experimentação 
em campos sensoriais e lúdicas. No 
geral, à frente de toda transforma-
ção de mercado, seja ela no recorte 
logístico, de e-commerce ou qual-
quer outro, os consumidores que 
tomam o papel de protagonistas. 

Eles não querem apenas uma 
entrega rápida e gratuita, rastrea-
bilidade e segurança, eles querem 
conveniência, satisfação e huma-
nização. A ascensão do phygital 
(físico e digital) também é capaz 
de ilustrar a revolução do varejo, 
que com a saturação do espaço 
urbano e a intensificação de fluxos 

logísticos, obrigou as empresas a 
repensarem suas ações e aborda-
gem em relação à distribuição de 
produtos. 

Tiveram que distribuir melhor 
seus galpões, investir em novos 
locais, em tecnologias que me-
lhorassem todo esse novo fluxo 
imposto pelos consumidores e, 
gradativamente, do mercado. Um 
movimento importante, tendo em 
vista a hiperconexão dos consu-
midores, o novo comportamento 
baseado em sustentabilidade e, 
também, as novas necessidades 
deles.

(*) - Formado em Engenharia Cartográfica 
pela UNESP e mestre em Engenharia 

de Transportes pela USP,  é CEO e fundador 
da RoutEasy, plataforma de 

gestão e roteirização de entregas de 
produtos e serviços.

Consumidores do e-commerce transformaram o fluxo da cadeia logística

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

sua agência de confiança, ou ligue para
3106-4171

www.netjen.com.br
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Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ/MF Nº 33.588.252/0001-32 - NIRE Nº 35300055888

Aviso aos Acionistas
Banco Induscred de Investimento S/A informa que os documentos relacionados no
artigo 133, da Lei nº 6.404/76, referentes às demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2021, encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas,
em sua sede social, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, Cerqueira
César, Capital-SP. São Paulo, 03 de fevereiro de 2022 - A Diretoria.         (05, 08 e 09)

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ/MF Nº 01.924.030/0001-57 - NIRE Nº 35300150104

Aviso aos Acionistas
Yerant S/A - Emprendimentos Imobiliários informa que os documentos
relacionados no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, referentes às demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, encontram-se à
disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1900, Cerqueira César, Capital-SP. São Paulo, 03 de
fevereiro de 2022 - A Diretoria.                                                    (05, 08 e 09)

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1013129-22.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Antônio Carlos dos Santos - ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
26.176.063/0001-97; José Cleber Rodrigues do Nascimento - ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15. 
738.053/0001-81 e a Pedro Augisto Santos Lima Figueiredo - ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
23.328.140/0001-99. que ADIDAS AG E/O ajuizaram-lhes ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, movida também em face de MDA Comerical Eireli-
ME e Xu Haizhen, pois os requeridos estão reproduzindo suas marcas ADIDAS e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos, 
dando-se à causa o valor de R$ 20.000,00. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se 
Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de 
serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2021. 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0000047-28.2022.8.26.0543.  A Drª. Claudia Vilibor Breda, 
Juíza de Direito da 2ªVC Foro de Santa Isabel S/P,  Faz Saber a  Gerusa Salles de Assis e José 
Carlos Nunes de Assis, que nos autos de Cumprimento de Sentença, requerido por  Concessionária 
da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 22.645,46, que deverá ser devidamente atualizado até a 
data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 24/01/2022.  

 
2º Vara Cível do Foro de São Roque – S/P Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0002055-77. 2021. 8.26. 
0586. O Dr. Diego Ferreira Mendes, Juiz de Direito da 2ºVC do Foro de São Roque/ S/P. Faz Saber 
a Adriano de Brito Souza, CPF nº 004.259.731-58 que Concessionária de Rodovias do Oeste de SP 
Via oeste S/A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 8.427,12. Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi 
citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no 
prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Roque 
26 de Novembro de 2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0001277-42.2021.8.26.0543. O Dr. Carlos 
Eduardo De Moraes Domingos, Juiz de Direito da 1ºVC do Foro de Santa Isabel/SP. Faz Saber a 
Erli Leite Alexandrino CPF/MF 964.061.866-72 que Concessionária da Rodovia Presidente Dutra 
S/A, ajuizou ação de Cumprimento de Sentença alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 14.023,59 (atualizada até outubro/2021). Nos 
termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 dias, e ciente(s) de que, nos 
termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 
10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. 03/12/20211. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1104473-84.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Patrícia Martins Conceição, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo da Silva Santana ME, CNPJ Nº 24.570.676/0001-89, que lhe foi 
proposta ação monitória por G.A. Brasil Representação Eireli, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 23.839,19 referente aos cheques de Números 000021, 000027, 000031, 000034, 000035, 
000037, 000038, 000039 e 000040, vencidos e não pagos. Considerando que o requerido encontra-
se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital citado para os termos e atos da 
ação proposta ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021. 

 
Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 1008714-18.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional VII-Itaquera, Estado de SP, Dr. Jurandir de Abreu Júnior, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Eder Ferreira Lima, Brasileiro, Solteiro, RG 272409480, CPF 227.161. 
708-19, com endereço à Rua Vicente Grecco, 61, apto 506, Parque São Vicente, CEP 093 71-453, 
Mauá-SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que ajuizou-lhe ação de Cobrança no 
valor de R$ 3.316,74, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 33, da Quadra 
JV, do Loteamento Ninho Verde – Gleba II –(atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residence 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 13/10/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº0002312-09.2018.8.26.0263 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Vara Única, do Foro de Itaí, Estado de SP, Dr(a) Diogo da Silva Castro, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Francisco Clementino do Nascimento, CPF 569.434.748-04, e sua cônjuge 
Maria Socorro do Nascimento CPF Nº 569.434.748-04 e terceiros interessados, expedido com prazo 
de 30 dias,que por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação de Cumprimento 
de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por edital, da penhora que 
recaiu sobre "Um lote de terreno sob nº 11 da Quadra "BQ" do loteamento denominado Terras de 
Santa Cristina - Gleba II, situado no município de Itaí desta Comarca, onde mede 10,00 m de frente 
para a Rua nº 16; 10,00 m no fundo com o lote nº 29; 35,00 m do lado direito confrontando com o 
lote nº 12; 35,00 m do lado esquerdo confrontando com o lote nº 10, encerrando a área total de 
350,00 m². Registrado sob a matrícula nº 40.044 no Cartório de Registro de imóveis de Avaré", 
do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Francisco Clementino do 
Nascimento, RG. 826.704 e CPF. 569.434.748-04. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Itai, aos 14 de dezembro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008459-93.2018.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 10ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Mauricio Simôes de Almeida Botelho 
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Frank Robert Goede, CPF 120.389.218-73, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: trata-se de uma ação de Cobrança no valor de R$ 2.864,66 
referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 20, da Quadra PX, do Loteamento 
Terras de Sta Cristina–Gleba III–(atualmente denominado Riviera de Santa Cristina III). Encontrando 
-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 27 de maio de 2021  
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015852-65.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 24ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) cônjuge Álvaro de Aguiar, CPF Nº 270.330.408-06, e terceiros interessa 
dos expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os 
autos da ação de Cumprimento de Sentença que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
move em face de Guilhermina da Silva Aguiar, CPF Nº 815.631.598-72. Encontrando-se o cônjuge 
em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por edital, da penhora que recaiu 
sobre o lote 28 da quadra CJ do empreendimento Ninho Verde – Gleba I, registrado sob a matrícula 
Nº 33.425 do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Tatuí - SP." do(s) qual(is) foi(ram) 
nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Guilhermina da Silva Aguiar, CPF Nº 815.631.598-72. O(A)(s) 
depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização 
deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se 
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07/01/2022.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006497-83.2021.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Michel Chakur 
Farah, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joaquim Candido da Silva, Brasileiro, CPF 068.938.898-
52 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$ 15.600,01, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016620-37.2017.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito 
da 3ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Takako Osaka Takaura, CPF 536.469.168-34, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese ser credora do valor de R$ 2.258,62 (dois mil, duzentos e 
cinquenta e oito Reais e sessenta e dois centavos – JUL/2017), referente à taxa de conservação do 
empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba V. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 18 de outubro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1010414-53.2018.8.26.0020 O MM. Juiz de Direito 
da 4ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr. Antônio Carlos Pontes de 
Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Sonia Maria Diniz, CPF 643.435.538-68, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários LTDA, referente a cobrança de obrigações contratuais acerca do lote 21 da Quadra DK 
do loteamento Ninho Verde – Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residence). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, 16/12/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0026542-72.2021.8.26.0114. O MM. Juiz de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr. Fabio Varlese Hillal, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Vilson Gaspar Ferreira, CPF 267.366.808-08, que por este Juízo, tramita de um  
incidente de Cumprimento de sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.558,38, devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 17 
de dezembro de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0045483-15.2021.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de 
Direito da 9ºVC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Nelson Durval Pereira dos Santos, CPF Nº 212. 
904.628-28, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimen 
tos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de 
R$ 52.102,21, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 
% (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, aos 17 de dezembro de 2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 15 dias. Processo Nº 0000157-95.1997.8.26.0642 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Ubatuba, Estado de SP, Dr(a). Eduardo Passos Bhering Cardoso, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Roberto Sandoval e outros réus ausentes, incertos e não sabidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e sucessores, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Mario Jose Alves de Mello e outro, alegando em síntese: 
haver ajuizado ação de usucapião, visando a declaração de domínio de imóvel localizado na Rua 
Guarani, 808, Praia do Itaguá, Ubatuba/SP, imóvel este medindo 10 metros de frente para a referida 
rua, por 30 metros da frente aos fundos. Confrontando-se de um dos lados com Consoloção 
Sodocco ou sucessores. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nadas Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Ubatuba, aos 11 de janeiro de 2022. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001631-17.2021.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Thalita Santos de Castilho, Brasileira, Solteira, RG 604232627, 
CPF 079.586.939-82, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por Sociedade Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por  Edital, para 
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 5.829,25, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007436-29.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Carina Bandeira Margarido 
Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wanderly Galhano Siginorini, Brasileiro, CPF 
058.748.828-04, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Hospital São Camilo - Santana, alegando em síntese: inadimplência de débito referente a serviços 
hospitalares. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 11 de janeiro de 2022. 
 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002674-81.2018.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Mendes, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Micaela Mazutti Viu, Brasileira, RG 35.344.859-X, CPF 368.244.328-22, 
com endereço à Avenida Alcantara Machado, 2576, Ins. Bras. de Controle do Câncer, Bras, CEP 
03102-006, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, alegando em síntese: a Requerida firmou com a Requerente o competente “Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais”, tendo como objeto a prestação de serviços educacionais, 
relativos ao curso de Especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto. O curso foi 
divido em 13 (treze) prestações sendo a primeira no ato da matrícula, bem como as demais com 
data de vencimento para o dia 06 de cada mês subseqüente a matrícula. Não obstante a prestação 
de referidos serviços, a Requerida passou a ser devedora da Requerente por haver inadimplido 06 
mensalidades relativas aos meses de Julho à Dezembro de 2013, no valor de R$ 650,00 cada. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Paulínia, aos 03/02/2022 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019140-96.2019.8.26.0564 O Dr. Rodrigo Gorga 
Campos, Juiz de Direito da 9ª VC do Foro de São Bernardo do Campo/SP. Faz Saber a Neide 
Aparecida Andrade Pimentel Felisberto, RG Nº 13006969, CPF Nº 068.342.276-60, que União 
Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 13.026,22, devidamente atualizado, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido. 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, efetue o pagamento do valor reclamado ou apresente defesa. Fica a ré ciente 
da fixação de honorários advocatícios em 5% do valor da causa e que se efetuar o pagamento no 
prazo, fica isenta do pagamento de custas processuais. Em caso de não pagamento e não 
oferecimento de defesa, o feito prosseguirá sob a forma de execução, caso em que ser-lhe-á 
nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 02 de dezembro de 2021.   
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0039972- 36.2021.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini 
Teodoro, Juiz de Direito da 30ªVC do Foro da Capital/ SP. Faz Saber a Paula Babriele Soares Lavor 
Costa, CPF Nº 424.289.778- 22 que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por União 
Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
21.515,99, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de SP, 22/11/2021.   
Citação da Requerida Regiane Pereira Diniz, com prazo de 20 dias, nos autos da ação Monitória -
Processo Nº 1007524- 90.2020.8.26.0564 A DRA. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, MMa. Juíza de 
Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de SP, na forma da 
lei, etc. Faz Saber a Regiane Pereira Diniz, CPF nº671.972.806-72, que lhe foi ajuizada por União 
Social Camiliana, ação Monitória, alegando em inicial ser credor da quantia de R$7.552,50 apurada 
em 01 de abril de 2020, crédito oriundo do contrato de prestação de serviços educacionais, não 
adimplido. E constando nos autos que a requerida, encontra-se em lugar incerto e não sabido é 
expedido este edital, com prazo de vinte dias, através pelo qual fica Citado e Intimado, para paga 
mento, no prazo de 15 dias, contados do decurso do prazo do edital, da quantia apontada na inicial, 
devidamente atualizada até a data da efetiva quitação, e efetue o pagamento de honorários advocatí  
cios correspondentes à 5% sobre o valor atribuído à causa, podendo no mesmo prazo oferecer 
embargos (CPC artigo 702), sob pena de constituir-se, de pleno direito, o título executivo judicial. Se 
o mandado de pagamento for cumprido, a parte requerida ficará isenta das custas processuais 
(CPC, parágrafo 1º do artigo 701). Caso não haja contestação no prazo legal, será nomeada 
curadoria especial. Nada Mais. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.  06/12/2021  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1014368-27.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional X-Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Ligia Maria Tegao Nave, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Washington Edmundo Aburto, Brasileiro, RG 344199733, CPF 
221.386.978-27, com endereço à Rua General Lecor, 905, Ipiranga, CEP 04213-021, SP, que lhe 
foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando a cobrança da 
quantia de R$ 9.115,13(nove mil, cento e quinze reais e treze centavos)atualizado em agosto/2019, 
decorrente das mensalidades relativas aos meses de Agosto à Dezembro de 2014, no valor de R$ 
817,23 (oitocentos e dezessete reais e vinte e três centavos) cada. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague o débito ou apresente embargos monitórios, sob pena de, não o fazendo, constituir-se de 
pleno direito o crédito cobrado, em executivo judicial. Não sendo apresentados embargos, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de janeiro de 2022.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº1001656-04.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Trazibulo José 
Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Igor Ferreira da Silva, Brasileiro, RG 
270410880, CPF 295.178.828-23 que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.579,69, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de novembro de 2021 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração Realizada em 16 de Dezembro de 2021

01- Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e trin-
ta minutos, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Pau-
lo. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ri-
cardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival 
Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Regina Annes Guimarães e Marco Antonio An-
tunes. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados 
pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria da Com-
panhia, para um mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a 
Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 05 - Deliberações: Após a análise das matérias constantes da ordem 
do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições: 5.1- Aprovar a eleição, para o cargo de Diretor 
sem Designação Específi ca da Companhia, do Sr. Carlos André Hermesindo da Silva, brasileiro, casado, graduado 
em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-
20 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Pau-
lo/SP, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder 
a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 5.2- Consignar que o Sr. Carlos André Hermesindo da Silva ora 
eleito, declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, 
em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrên-
cia, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarou, ainda, que, preenche as condições constan-
tes no artigo 2º, do Regulamento Anexo II à Resolução 4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Anexo à Resolu-
ção do CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, conforme alterada, nos termos da declaração arquivada na sede da 
Companhia. 5.3- Consignar que o Sr. Carlos André Hermesindo da Silva, ora eleito, tomará posse em seu cargo 
após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 5.4- Ratifi car que, após a homologação do Banco Cen-
tral do Brasil, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição (i) Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni 
Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de iden-
tidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presiden-
te e de Relação com Investidores: de Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domicilia-
do em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 
002.975.098-96; (iii) Diretor Executivo Vice-Presidente: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, ad-
ministrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-
117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iv) Diretor Executivo: Eduardo Mazon, brasileiro, 
casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identida-
de RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem Designação Específi ca: 
Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, Gui-
lherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula 
de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-10, Luciana Buchmann Frei-
re, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, Alexandre de Al-
meida Winandy, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de 
identidade RG nº 21768.442-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.994.678-02, Daniel Antonio Baptista Freire, bra-
sileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 
2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48, Roberto Fonseca Simões Filho, 
brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 
18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, Adelaide Campos Andreu Si-
mões, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG 
nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-30; Jean Carlos Alexandre Abrahão, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 19.995.637 
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 149.621.068-99; Daniel Fernando Pavelec, brasileiro, casado, analista de siste-
mas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5.509.449-7 SSP/PR, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 016.655.659-93; Marcello Lobo da Cunha Chacon Lemos, brasileiro, casado, bancário, residen-
te e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 53.372.212.3, inscrito no CPF/ME sob o nº 
987.037.147-72; e Carlos André Hermesindo da Silva, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 SSP/SP, inscrito no CPF/
ME sob nº 178.217.718-30, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º 
andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com prazo 
de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Ge-
ral Ordinária de 2024. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho 
de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ri-
cardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Regina 
Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Marco Antonio 
Antunes. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JU-
CESP 53.933/22-9 em 02.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regu-
larização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspen-
são/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, 
favor ligar para (11) 2394-0201”. Empresa: B. P. L. E S. E. LTDA, CNPJ: **.*21.243/0001-**, Contrato: 
4500041557; Empresa: E. P. L. E S. E. LTDA, CNPJ: **.*79.653/0001-**, Contrato: 4500041556; Empre-
sa: M. DE F. DOS S. M. LTDA, CNPJ: **.*29.367/0001-**, Contrato: 4530050898; Empresa: A. C. DE 
M. E. E E. LTDA, CNPJ: **.*29.512/0001-**, Contrato: 4500037410; Empresa: C. C. C. B. LTDA, CNPJ: 
**.*53.664/0001-**, Contrato: 4530050511; Empresa: C. E. R.E S. LTDA-ME, CNPJ: **.*18.516/0001-**, 
Contrato: 4500011181; Empresa: D. S. O. M. D. - EPP, CNPJ: **.*31.182/0001-**, Contrato: 4500010124;  
Empresa: E. DO N. S. 32016893869, CNPJ: **.*49.839/0001-**, Contrato: 4530050706; Empresa: E. E. 
DE F. LTDA, CNPJ: **.*13.398/0001-**, Contrato: 4530051569; Empresa: M. O. A. S. 27326828881, CNPJ: 
**.*73.025/0001-**, Contrato: 4530050636; Associada: L. A. F., CPF: ***.793.858.**, Matrícula: 638402

Valêncio Garcia (*)

Indiscutivelmente uma das 
maiores vantagens do uso 
de Big Data nos negócios 

é a imensa quantidade de 
informações e dados. Por 
isso selecionamos quatro 
apontamentos que você deve 
aceitar com Big Data nos seus 
negócios. Confira:
 1) Incutir um senso de 

propósito nas ati-
vidades e proces-
sos - Estabelecer uma 
agenda orientada aos 
negócios de forma que 
permita aos executivos 
o alinhamento à estra-
tégia da empresa e aos 
objetivos do negócio. 
Sem esse alinhamento, 
a transformação pode 
falhar ou ser inferior 
à ideal, o que poderá 
comprometer a conti-
nuidade do projeto de 
Big Data.

 2) Arquitetos do futuro 
e para o futuro - Seja 
proativo sobre priva-
cidade, segurança e 
governança. Para mini-
mizar o risco potencial 
para a sua reputação, 
sistemas e informações. 
Garantir que os dados 
que estão sendo ana-
lisados são seguros e 
precisos é fundamental 
para a efetividade do 
projeto.

 3) Invista na capaci-
dade do Big Data e 
Analytics - Investir na 
capacidade do Big Data 
e Analytics e, ao mesmo 

tempo, deixá-lo sinto-
nizado com as tarefas 
de lidar com dados e 
análises, independente-
mente do tipo, formato, 
fonte ou função.

  Outra ação relevante é 
expandir a plataforma 
conforme necessário, 
para acomodar mais 
casos de uso. Alavancar 
o que você tem, e depois 
adicionar mais, se e 
quando você precisar 
disso.

 4) Ative a organização a 
agir - Criar uma cultura 
que impregne a tomada 
de decisões baseada 
em fatos (no Big Data 
e Analytics) em toda 
parte da empresa. É 
criando este hábito que 
a efetividade do projeto 
de Big Data acontecerá. 
E essa é, particularmen-
te falando, a grande 
vantagem de um projeto 
de Big Data. 

Torna-se então necessário 
capacitar todos os funcioná-
rios neste sentido, para que 
eles tomem decisões sempre 
baseadas em dados, em vez 
de confiar na experiência e 
instinto passado. É realmen-
te impressionante o que a 
ferramenta pode fazer por 
uma empresa. Big Data é um 
grande e acertado caminho 
para a gestão. 

(*) - Engenheiro e Mestre Poli USP, 
com MBA em Engenharia de Software 

e Gerenciamento de Projetos CSO 
wconnect Michigan University; 
Eficient Consumer Response e 

Estratégias de Negociação/FGV.

Quatro apontamentos que você 
deve acertar com Big Data

pe
sh

ko
v_

C
A

N
VA

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 E
C

2D
-1

28
1-

51
2C

-5
27

B.



Marcelo Bernardino (*)      

O 5G proporciona uma melhoria significativa na 
largura de banda (cerca de 20 vezes mais do que 
o 4G), aumento de até 100 vezes no número de 

dispositivos conectados, redução de até 90% no consu-
mo de energia e uma latência 10 vezes menor, ou seja, 
o tempo gasto do momento em que as informações são 
enviadas de um dispositivo até que possam ser usadas 
pelo destinatário.

Dessa forma, com esse salto enorme em recursos, o 5G 
não é apenas uma rede móvel de próxima geração, mas 
também a capacitadora de outras tecnologias que irão 
impulsionar novos modelos de negócios. Podemos citar 
alguns casos de uso com esses recursos. Por exemplo, a 
banda larga melhorada permite conexões móveis estáveis 
com taxas de dados máximas muito altas em áreas de ele-
vada densidade populacional, tanto em ambientes internos 
quanto externos. 

Serviços críticos poderão ser implementados com preci-
são máxima. Por exemplo, carros autônomos, que exigem 
tempo de resposta menor do que 1 milissegundo para não 
causarem acidentes; cirurgias remotas que precisam de 
alta disponibilidade de rede, para não haver interrupção. 
No caso de dispositivos IoT (Internet of Things ou Internet 
das Coisas, em português), será possível usar dispositivos 
de baixo consumo de energia em grande quantidade, como 
em infraestrutura de cidades inteligentes e robotização de 
processos de manufatura em empresas. 

Nas áreas rurais, no agronegócio, é possível usar drones 
para mensurar terrenos, passar essas informações para 
outras máquinas que ajustam o consumo de água para não 
haver desperdício e também controlar o uso indiscriminado 
de agrotóxicos.

Portanto, o 5G permitirá oferecer uma gama de serviços 
diferenciados que abrem a porta para a inovação e, assim, 
gerar um grande avanço para o país, tanto na economia, 
quanto na qualidade de vida das pessoas, se pensarmos 
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Se a rede móvel 4G mudou a vida das pessoas, no sentido de aumentar a velocidade de acesso, o 5G irá revolucionar a sociedade e as 
indústrias em seus meios produtivos. A palavra revolução é muito adequada ao 5G, pois não se trata apenas de aumento de velocidade. 

Para entender o impacto que essa tecnologia móvel irá causar, é preciso conhecer algumas características dela.

nas possibilidades dentro de campos como a medicina, 
educação, segurança e serviços públicos em geral.

Como vimos, a mudança que o 5G oferece é radical, 
como nunca houve em outras gerações da rede celular. A 
transformação nas relações de trabalho, entre empresas e 
mesmo entre países também será de grande impacto. Neste 
sentido, trará a democratização das comunicações móveis 
avançadas para promover modelos de negócios baseados 
em uma nova geração de serviços focados em novos setores: 
casa conectada, lugares inteligentes, logística avançada, 
mobilidade urbana conectada, e outras soluções, tais como 
gestão remota de ativos e gestão inteligente de resíduos.
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possível estender a conectividade a áreas remotas sem 
cobertura de banda larga, o que beneficiará a população, 
especialmente nas áreas rurais. Portanto, fica claro que 
falhas ou atrasos na implantação do 5G causam um impacto 
social e econômico muito grande. A tecnologia é muito 
mais abrangente do que a quarta geração e os países per-
cebem seu valor estratégico, por isso, é preciso agilidade 
na implantação. 

Na revolução industrial, a mecanização ajudava a produ-
tividade dos trabalhadores e, mesmo substituindo algumas 
profissões, o processo era mais lento, permitindo o apren-
dizado de novas tecnologias e assim seguir as tendências 
mundiais sem muita perda. Mas, na indústria 4.0, esse 
cenário é totalmente diferente: as mudanças foram rápidas 
de tal forma, que a tecnologia não está apenas ajudando 
na produtividade, mas sim, realizando muitos trabalhos 
estratégicos antes feitos por humanos.

Tendo isso em mente, nenhuma empresa ou país quer ficar 
para trás. Por esse motivo, é preciso pensar em parcerias 
entre governos e empresas para buscar soluções para a 
implantação do 5G mais rapidamente. Não falo apenas em 
infraestrutura de antenas e cabos de fibra óptica, isso é o 
básico a ser feito.

Apesar do fato do Brasil ter dimensões continentais, isso 
não pode mais ser impedimento em uma era em que tudo 
é resolvido pela internet. Desde o pagamento de contas, 
passando por serviços públicos, até a realização de aplica-
ções críticas dentro de empresas e órgãos públicos. 

Para se ter uma ideia em valores, um estudo feito pela 
consultoria Telecom Advisory, chamado de “O Valor da 
Transformação Digital por meio da Expansão Móvel na 
América Latina”, em análises de custo-benefício de projetos 
de investimento em infraestrutura, estima-se que cada mês 
de atraso no início da operação do 5G, estaria associada a 
uma perda de US$ 534,79 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões) 
por mês em termos de valor de crescimento do PIB.

O Brasil tem condições de executar um bom plano de 
desenvolvimento do 5G. O país é o primeiro da América 
Latina a largar na frente, já com o leilão de frequências 
realizado. Pelo edital do leilão, as empresas vencedoras 
estão comprometidas a fazer uma série de investimentos. 
Por exemplo, atender com tecnologia 4G ou superior a 
áreas pouco ou não servidas, com mais de 600 habitantes. 

É o caso do Estado do Amazonas, um dos locais mais 
carentes digitalmente. E, para os municípios com mais de 
30 mil habitantes, estão previstos compromissos de atendi-
mento com tecnologia 5G. Assim, as pessoas não precisarão 
mais deslocar-se por uma semana utilizando embarcações 
movidas a combustível fóssil apenas para realizar uma 
consulta médica, tentar vender sua produção ou receber 
o pagamento de uma pensão. Elas ganharão tempo, renda 
e a região será mais sustentável.

Outro ponto forte do edital é o investimento na cobertura 
de 31.417 mil km de rodovias federais com sinal de internet 
móvel de quarta geração (4G) ou superior. Portanto, já 
temos um bom início. Mas os Municípios e Estados pre-
cisam se unir nesse avanço para não perder velocidade 
nesse movimento.

(*) - É Country Manager da Indra e da Minsait no Brasil  
(https://www.indracompany.com/pt-br/).

Matéria de capa
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Metaverso e seu 
impacto nos negócios 

neste ano
Metaverso… Com 
certeza nos últimos 
tempos você ouviu 
esse termo e pode 
não ter entendido do 
que as pessoas estão 
falando tanto

É algo novo, diferente 
e disruptivo. O me-
taverso é uma nova 

realidade que chega para 
ficar e está impactando a 
forma com que as empresas 
têm pensado no futuro dos 
negócios. Afinal, como um 
mundo totalmente virtual, 
que replica o mundo físico 
de forma realista, com uma 
experiência imersiva e 
surpreendente vai mudar 
a forma com que nos rela-
cionamos e como gerimos 
nossos negócios?

Há quem diga que agora 
vamos viver num mundo 
tridimensional, no qual 
não teremos apenas um 
universo binário de físico 
e virtual, mas algo que 
faz a intersecção entre os 
dois mundos. A terceira 
dimensão, um outro lugar 
que passaremos a ocupar. 
E com isso, também um 
terceiro canal de vendas. 
Isso muda tudo no varejo 
e também para as redes de 
franquia.

Com essas interações 
multidimensionais as opor-
tunidades passam a ser 
quase que infinitas. Imagi-
ne oferecer a experiência 
de uma loja física para 
mercados em que não há 
potencial de implantação 
de lojas? E não, isso não é 
oferecido pelo e-commerce 
– uma abordagem fria, sem 
conexão e simplesmente 
transacional. 

No metaverso, as empre-
sas conseguirão oferecer 
conexão real, interações 
pessoais sem barreiras 
geográficas. Para a expan-
são de redes de franquias, 
o metaverso também traz 
possibilidades muito inte-
ressantes: imagine colocar 
os candidatos em contato 

com a realidade da opera-
ção sem sair do lugar, por 
exemplo. 

Fazê-los sentir a vivência 
do negócio antes mesmo 
da rede e do candidato 
se comprometerem con-
tratualmente – e melhor, 
sem os custos de fazer 
isso no mundo físico, mas 
sem perder o contato com 
a realidade. Isso passa 
também pela capacitação 
das equipes, transforman-
do o treinamento em uma 
experiência realmente 
imersiva no conceito e 
que pode também incluir 
doses de gamificação com 
recompensas e fases para 
evolução no processo.

Ainda no contexto das 
expansões, já pensou em 
vender uma franquia no 
metaverso? Os territórios 
se ampliam de forma ex-
ponencial (a revolução no 
real estate será gigante). Já 
temos exemplos de marcas 
que vendem produtos vir-
tuais com investimentos 
reais - roupas, acessórios 
e até mesmo casas já pas-
saram a ser vendidas no 
metaverso, e porque não 
franquias?

E não podemos esquecer 
dele que é o centro de tudo: 
o consumidor. Chegaremos 
na era do Direct to avatar 
commerce, ou seja, no 
metaverso o consumidor 
pode ser quem ele quiser. 
A construção dos avatares 
e suas características cons-
truídas conforme os dese-
jos individuais vai suprir as 
necessidades aspiracionais 
provocadas pelas redes 
sociais e dos mais diversos 
lifestyles que são exibidos 
nas redes. 

Então, a complexidade 
do relacionamento com o 
consumidor passa a ir além. 
Como lidar com um perfil 
de consumidor no mundo 
físico e outro perfil no virtu-
al? Tudo indica que iremos 
descobrir muito em breve.

(*) - É CEO do Grupo Bittencourt, 
consultoria especializada em 

desenvolvimento, expansão e gestão 
de redes de franquias e negócios.

Lyana Bittencourt (*)

capital paulista. A primeira delas está localizada no emblemático bairro 
da Casa Verde, próximo ao Anhembi. Com um espaço completamente 
inovador, chega ao novo endereço com um ambiente animado, relaxante 
e agradável. Além disso, o consagrado bar da Vila Madalena, famoso 
por receber turistas do Brasil e do mundo, não poderia ficar de fora de 
um dos maiores cartões postais da cidade. A marca abre, também, um 
quiosque dentro do Mercado Municipal de São Paulo, o famoso “Mer-
cadão”, trazendo um cardápio especial de petiscos, drinks autorais e, 
claro, muito chopp gelado.

E - Mestrado Profissional
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP) 
lança um modelo, inédito no país, para fazer o mestrado profissional em 
Gestão para a Competitividade, trata-se de certificados de competências, 
oferecidos em quatro áreas: Varejo; Supply Chain; Gestão de Pessoas; e 
Finanças e Controladoria. Nesse modelo, o aluno tem total flexibilidade 
de tempo e de escolha para obter o título de mestre em até 60 meses. 
Para isso, basta completar 22 créditos em certificados em até 42 meses 
e, após esse período, desenvolver o trabalho aplicado, com o auxílio de 
um professor orientador, em até 18 meses. Todos os certificados terão o 
selo FGV e possibilitam conhecimento de ponta e rápido para alavancar 
a carreira. As inscrições estão abertas em (https://eaesp.fgv.br/cursos/
certificados-competencia). 

F - Segmento de Serviços 
O empresário e investidor-anjo, Bruno Drummond, é um dos palestrantes 
confirmados para a 19ª Conescap/27ª Convecon, que acontece entre os 
próximos dias 14 e 18 - presencialmente, no Transamerica Expo Center, 
e entre 14 a 16, e  online, entre os dias 16 e 18. Com o tema “Entender 
as mudanças. Transformar as pessoas. Adaptar os Negócios”, o evento 
objetiva promover o encontro e a troca de experiências entre empre-
sários, startups e investidores de forma a fomentar negócios, acelerar 
resultados, ampliar networking e divulgar as últimas tendências, produtos 
e inovações do setor empresarial. Mais informações e inscrições, no site: 
(https://conescapconvecon.com.br/).

G - Liderança Absoluta
A Stellantis manteve o ritmo de crescimento e de avanço de partici-
pação de mercado que garantiu à empresa o primeiro lugar no Brasil, 
na Argentina e na América do Sul em 2021, e começou o ano na lide-

A - Future of Business 
Inovação, marketing, vendas, liderança e planejamento estratégico. Temas 
basilares para um empreendedor nesse momento paradoxal que flutua 
entre o medo e a esperança. Nada melhor que ouvir vozes de experiência, 
bom senso e sucesso inquestionáveis para encontrar um norte e trilhar 
os caminhos de 2022. Esse é o objetivo do Future of Business, evento 
do Sebrae que reunirá entre os próximos dias 16 e 17 os faróis nacionais 
que apontam para a retomada dos negócios e a reconstrução da vida eco-
nômica. Luiza Helena Trajano, Cristiana Arcângeli, João Kepler e outras 
lideranças estarão reunidos com mais de 50 mil empresários discutindo 
os temas mais importantes dessa agenda de retomada. Com mediação 
ao vivo, o evento remoto terá acesso dos inscritos no site: (https://www.
fobsebrae.com.br/?referralCode=idSwz5p&refSource=copy).

B - LGPD e Fintechs 
Sob a organização da LawQuest, startup sulista especializada em compliance 
da Lei Geral de Proteção de Dados, o evento online e gratuito “LGPD e Fin-
techs - Mais uma regulamentação?” irá contar com Letícia Becker, DPO dá 
Quanto e Humberto Ortiz, DPO da Neon, para uma aula sobre o tema que 
está novamente no radar do setor. Acontece hoje (9), às 19h30. Os espe-
cialistas vão debater a nova regulamentação e como ela afeta o dia a dia das 
fintechs brasileiras. As inscrições devem ser realizadas no link: (https://www.
sympla.com.br/lgpd-e-fintechs---mais-uma-regulamentacao__1477958). 

C - Curso Gratuito em TI
Estudantes de todo o país têm até o próximo dia 13 para se inscrever 
na nova edição do curso gratuito de capacitação profissional TECH.JÁ – 
suporte em TI, promovido pela Junior Achievement Brasil, organização 
que visa despertar o espírito empreendedor em jovens, com o apoio do 
Google.org e do BID Lab. 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. 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 podem ser 
feitas no site (https://www.jabrasil.org.br/ti).

D - Point da Cidade
A holding gastronômica Turn the Table Brasil acaba de inaugurar mais 
duas novas unidades do O Pasquim Bar e Prosa (@opasquimbar) na 

rança absoluta de vendas. A Stellantis encerrou o mês de janeiro com 
35,4% de participação de mercado no Brasil, com 41.487 unidades 
vendidas, e superou seu próprio recorde na Argentina, com 41,7% 
de participação e 17.135 veículos emplacados. No Chile, a empresa 
registrou 5.473 unidades vendidas e alcançou 14,7% de participação, 
liderando também naquele mercado. A picape Fiat Strada continua a 
ser líder de vendas no Brasil, enquanto o Fiat Cronos segue no topo 
do mercado na Argentina. 

H - Olimpíada de Matemática 
Estão abertas as inscrições para a 17ª Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica. Escolas públicas municipais, estaduais, federais e escolas privadas 
de todo o país podem participar da olimpíada. As inscrições são feitas 
exclusivamente pelas escolas e o prazo vai até 17 de março. Realizada 
pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a maior compe-
tição científica do país é destinada a estudantes dos Ensinos Funda-
mental (6º ao 9º ano) e Médio. A inscrição deve ser feita pelas escolas, 
por meio do preenchimento da ficha disponível no site(www.obmep.
org.br). No regulamento, os representantes das escolas vão encontrar 
todas as informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas 
para participação. 

I - Agenciador de Cargas
A movimentação de cargas na Asia Shipping está em ritmo ascendente. 
A multinacional brasileira transportou, de janeiro a novembro do ano 
passado, cerca de 140 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner 
de 20 pés) na importação para o Brasil via mar, segundo análise da 
Datamar. No mesmo período em 2020, a empresa registrou o trans-
porte de 103 mil TEUs. O setor automotivo foi o grande destaque 
do ano nas remessas de importação, seguido por eletroeletrônico e 
farmacêutico. Algumas datas específicas também auxiliaram para 
o incremento na movimentação de cargas em 2021. A Black Friday 
e as festas de final de ano, por exemplo, alavancaram o segundo 
semestre da organização. Neste período, os segmentos de vestuário 
e de eletroeletrônicos foram os grandes campeões na importação. 
Saiba mais: (www.asiashipping.co).

J - Mulheres em TI
A Serasa Experian e a Digital House, instituição educacional cuja missão 
é transformar a vida das pessoas com formação em disciplinas digitais, 
se uniram e vão oferecer 60 bolsas de estudos integrais para as mulheres 
que queiram iniciar suas carreiras na área de tecnologia. A iniciativa faz 
parte do Programa Transforme-se, da Serasa Experian, que visa desen-
volver pessoas em situação de vulnerabilidade social e minorias para 
ingressarem no mercado de trabalho. O objetivo é aumentar o público 
feminino no segmento e colaborar com mais diversidade nesta área, 
ocupada predominantemente por homens.  As candidatas passarão por 
testes de lógica e entrevistas, conduzidas pela Digital House. Inscrições 
no site: (https://www.digitalhouse.com/br/landing/transforme-se).

O governo também 
pagará um aditivo do 
auxílio emergencial - 

que vigorou até outubro de 
2021 - a homens chefes de 
família. A verba, que inicial-
mente era prioritária para 
mulheres chefes de família, 
foi liberada para homens 
pelo Congresso Nacional no 
fim de 2021 e será paga em 
breve pela Caixa.

“São vários programas 
que vão além da proteção 
social, mas também buscar 
a transformação social para 
as famílias brasileiras. Esta-
mos conseguindo fortalecer 
com o programa permanente 
de transferência de renda, 
que é o Auxílio Brasil, mais 
de 17 milhões de famílias 
necessitadas em todo o 
Brasil”, afirmou o ministro. 
A concessão da Tarifa Social 

Ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre impacto 
econômico do programa.
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O ritmo de ajuste da taxa 
básica de juros, a Selic, deve 
diminuir. Essa previsão está 
na ata da última reunião do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom), divulgada ontem 
(8) pelo Banco Central (BC), 
mas poderá ser revista para 
que a inflação convirja em 
direção à meta. “Em relação 
aos seus próximos passos, 
o Comitê antevê como mais 
adequada, neste momento, a 
redução do ritmo de ajuste da 
taxa básica de juros. 

Essa sinalização reflete o 
estágio do ciclo de aperto, 
cujos efeitos cumulativos 
se manifestarão ao longo do 
horizonte relevante”, diz a ata 
publicada pelo BC. O Copom 
destaca ainda que os “passos 
futuros da política monetária 
poderão ser ajustados para 
assegurar a convergência da 
inflação para suas metas, e 
dependerão da evolução da 
atividade econômica, do ba-
lanço de riscos e das projeções 
e expectativas de inflação 
para o horizonte relevante da 
política monetária”.

No cenário de referência 
descrito pelo Copom, com tra-
jetória para a taxa de juros ex-
traída da pesquisa Focus e dólar 
cotado a R$ 5,45, as projeções 

O aumento nos preços das commodities em moeda local 
produziria trajetória de inflação abaixo do cenário de referência.

INSS: avaliação social 
por videoconferência

A avaliação social de pessoas 
com deficiência, realizada pelo 
INSS, poderá ser feita de forma 
remota em todo o país, por meio 
de videoconferência, caso seja 
do interesse do beneficiário. A 
medida, visando à modalidade 
remota para o procedimento 
de avaliação social exigido 
para a concessão do benefício 
assistencial de prestação conti-
nuada à pessoa com deficiência 
(BPC), está prevista na Portaria 
nº 978, publicada no Diário 
Oficial da União de ontem (8).

Segundo a portaria, o serviço 
será disponibilizado nos canais 
remotos Meu INSS e Central de 
Atendimento 135, “permitindo 
ao cidadão escolher a forma do 
atendimento, presencial ou re-
mota”. A medida foi adotada em 
meio a suspeitas de irregulari-
dades cometidas na interrupção 
de perícias médicas sob respon-
sabilidade do INSS em meio às 
restrições impostas pela pande-
mia. A avaliação social remota 
será feita nas dependências do 
INSS ou de entidades parceiras, 
“cabendo ao cidadão compare-
cer ao endereço indicado, no 
dia e hora do seu agendamento 
para o atendimento”. Cabe às 
superintendências regionais a 
escolha das unidades que farão o 
atendimento de Avaliação Social 
da Pessoa com Deficiência - Re-
mota, “observada a capacidade 
de cada unidade para a reali-
zação do atendimento” (ABr).

Auxílio Brasil injetará mais 
de R$ 90 bilhões na economia
O Auxílio Brasil, novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, injetará mais 
de R$ 90 bilhões na economia de varejo durante 2022, informou o ministro da Cidadania, João Roma

sidade, basta ir no Centro 
Regional de Assistência 
Social (CRAS) e atualizar 
o CadÚnico para receber o 
desconto”, complementou.

Sobre as fortes chuvas 
que causaram inundações, 
enchentes e destruição em di-
versas localidades no Nordes-
te e no Sudeste, João Roma 
afirmou que o Ministério da 
Cidadania age com celeridade 
para tentar levar conforto e 
ajuda a todos os municípios 
afetados por catástrofes 
naturais. “Muitas famílias 
necessitadas. Vivemos isso 
no local. Vimos muitos relatos 
de famílias que perderam 
tudo que tinham com a força 
das águas, de maneira muito 
traiçoeira. O governo federal 
está mobilizado, ajudando 
prefeituras e essas famílias”, 
explicou o ministro (ABr).

de Energia Elétrica também 
está vinculada ao cadas-
tro do Auxílio Brasil, feito 
através do CadÚnico. Roma 
afirmou que o sistema já be-
neficia 24 milhões de famílias 
que recebem o desconto da 
tarifa de energia elétrica 
automaticamente na fatura. 

“Você que está em casa, 
verifique sua conta de luz”, 
alertou Roma, que lembrou 
ainda que o sistema sele-
ciona automaticamente os 
cadastros aptos do CadÚni-
co e aplica o benefício. “Se 
não chegou o desconto e 
está em situação de neces-

Para o Copom, ritmo de ajuste da 
Selic pode diminuir

patamar 1 em dezembro de 
2022 e dezembro de 2023”, 
projeta o comitê.

De acordo com o cenário 
de referência do Copom, a 
inflação envolve fatores de 
risco em ambas as direções. 
Por um lado, uma “possível 
reversão, ainda que parcial”, 
do aumento nos preços das 
commodities em moeda lo-
cal produziria trajetória de 
inflação abaixo do cenário de 
referência. Por outro lado, 
“políticas fiscais que impli-
quem impulso adicional da 
demanda agregada ou piorem 
a trajetória fiscal futura podem 
impactar negativamente pre-
ços de ativos importantes e 
elevar os prêmios de risco do 
país” (ABr).

de inflação ficariam em torno de 
5,4% para 2022 e 3,2% para 2023. 
Esse cenário supõe trajetória 
de juros que se eleva para 12% 
ao ano, no primeiro semestre 
de 2022, termina o período em 
11,75% ao ano e reduz-se para 
8% ao ano em 2023.

De acordo com essas proje-
ções, a inflação terminará 2022 
acima da meta que é de 3,5%. 
O limite de tolerância é de 1,5 
ponto percentual. Ou seja, a 
inflação pode ficar entre 2% e 
5%. Para 2023, o centro da meta 
é 3,25%, também com tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual. As 
projeções para a inflação de 
preços administrados são de 
6,6% para 2022 e 5,4% para 
2023. “Adota-se a hipótese de 
bandeira tarifária vermelha 
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OpiniãO

É hora de a vida 
imitar a arte

Regras mais estáveis 
são imprescindíveis, 
inclusive para o 
enfrentamento do 
inesperado, como a 
pandemia. 

Apesar de avanços re-
levantes nos 200 anos 
da Independência, em 

especial na construção do sis-
tema de proteção social mais 
abrangente dentre os países 
emergentes com grandes po-
pulações, o Brasil segue apre-
sentando problemas crônicos, 
que limitam seu crescimento 
e impedem sua ascensão ao 
patamar de economia de ren-
da alta. 

Os obstáculos são conheci-
dos, como um Estado maior do 
que o suportável para a Nação, 
insegurança jurídica, excesso 
de impostos, burocracia e ou-
tros fatores que cerceiam nos-
sa competitividade e aumentos 
de produtividade. Urge, por-
tanto, estruturarmos um plano 
eficaz de desenvolvimento de 
médio e de longo prazo. Te-
remos um ano politicamente 
ruidoso, devido às eleições de 
outubro, para deputados es-
taduais e federais, senadores, 
governadores e presidente da 
República. 

Entretanto, o grau de po-
larização e, sobretudo, de in-
continência verbal do embate 
partidário e ideológico não 
deve transcender ao saudável 
e necessário debate de ideias, 
que é uma das principais 
virtudes da democracia. Para 
esta, que representa o melhor 
regime encontrado pela hu-
manidade para estabelecer a 
governabilidade das nações, 
a postura republicana é fun-
damental. 

Precisamos cuidar para que 
o tom exacerbado das discus-
sões não crie ruídos intrans-
poníveis e impeça a visão clara 
sobre alguns consensos prio-
ritários, como a necessidade 
do setor público ter as contas 
equilibradas, gastos e investi-
mentos muito bem dirigidos, 
para atender às necessidades 
prioritárias da sociedade. 
Estado e iniciativa privada 
devem manter-se sinérgicos 
na busca do desenvolvimento, 
sendo que o primeiro deveria 
trabalhar com grande empe-
nho pelo estabelecimento do 
melhor ambiente de negócios 
possível, com o máximo de 
previsibilidade e segurança 
jurídica. 

O Brasil vem perdendo siste-
maticamente o bonde da his-
tória. Nossa indústria caiu do 
10º para o 14º lugar no mundo. 
A década 2011-2020 foi prati-
camente perdida e regredimos 
em termos de renda per capita. 
É preciso agir e reagir, num 
ano em que as eleições abrem 
a oportunidade da apresenta-
ção e debate democrático de 
boas propostas, marcado pelo 
instigante transcurso do Bi-
centenário da Independência. 

Trata-se de um momento 
muito propício para projetar-
mos o Brasil de, pelo menos, 
vinte anos à frente, com um 
planejamento eficaz, com as 
devidas revisões exigidas pela 
dinâmica nacional e global. Os 
pilares fundamentais desse 
processo passam por educa-
ção, saúde, segurança, ciência, 
tecnologia, sustentabilidade 
ambiental e redução das de-
sigualdades sociais, que são 
históricas, mas se exacerbaram 
nesses dois anos da crise da 
Covid-19. Para o êxito nessas 
metas, é decisivo o resgate da 
indústria. 

O Brasil não pode ser ape-
nas o país da agropecuária, 
que tem enormes méritos, 
mas não conseguirá sustentar 
sozinha nossa economia. Sem 
a manufatura, não teremos 
crescimento do PIB e criação 
de emprego nos níveis neces-
sários para a inclusão massiva. 
Estamos entrando em um 
novo ano, mas tudo continuará 
igual se não nos dispusermos 
a promover verdadeiramente 
os avanços necessários, com 
uma postura individual e co-
letiva mais proativa, objetiva e 
focada na solução prática dos 
problemas. 

O bicentenário também será 
apenas um marco histórico se 
não aproveitarmos para fazer 
um balanço e estabelecermos 
propostas concretas. É isto 
que se espera dos candidatos 
à eleição e reeleição em 2022, 
em especial dos postulantes 
à presidência da República e 
governos estaduais, que devem 
apresentar planos bem elabo-
rados, exequíveis e consisten-
tes. São necessárias propostas 
capazes de sensibilizar os 
representantes das cerca de 
30 legendas representadas na 
Câmara e Senado. 

Quanto mais complexo e 
numeroso for o ecossistema 
partidário, mais substantivas, 
viáveis e, portanto, convincen-
tes devem ser as plataformas 
administrativas. Mesmo com 
as novas cláusulas de barreira 
para a representatividade de 
uma agremiação no Parla-
mento, continuaremos com 
número elevado de agremia-
ções nas duas casas. Prefeitos, 
governadores, presidente da 
República e parlamentares 
precisarão, mais do que 
nunca, ter uma visão clara 
do futuro e se comunicar 
muito bem com a sociedade, 
para levar adiante os projetos 
prioritários. 

Duzentos anos depois do 
Grito do Ipiranga, precisamos 
converter a Independência em 
desenvolvimento sustentável e 
sustentado, com crescimento 
mínimo anual de 3% a 4% ao 
ano, mudando nossa realida-
de continental, sintetizada 
no índice Competitividade 
4.0, criado pelo Fórum Eco-
nômico Mundial. Trata-se de 
um indicador com 12 pilares, 
como solidez de instituições, 
infraestrutura, situação da 
tecnologia de informação e 
comunicação, estabilidade 
macroeconômica, educação e 
capacidade de inovação. 

O ranking tem 142 nações e, 
mesmo antes da pandemia, só 
duas da América Latina esta-
vam entre as 70 melhores: Chi-
le (33º) e México (48º). Todas 
as demais, incluindo o Brasil, 
encontravam-se entre as 72 
piores. Muitos são céticos, 
diante das turbulências inter-
mitentes de nossa história de 
dois séculos como povo livre, 
quanto à possibilidade de nos-
so país promover mudanças 
concretas. Contudo, outro 
marco histórico de 2022 - o 
Centenário da Semana de Arte 
Moderna de 1922 - demonstra 
que somos muito capazes. Afi-
nal, o disruptivo movimento 
promoveu transformações 
profundas na cultura, na es-
tética e no pensamento dos 
brasileiros. 

Já passou da hora de acre-
ditarmos no que dizia o poeta, 
escritor e dramaturgo irlandês 
Oscar Wilde: “A vida imita a 
arte muito mais do que a arte 
imita a vida”. Podemos sim!

 
(*) - É presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

19% dos brasileiros ainda caem em 
golpes de phishing: veja práticas 
para saber se um site é confiável

Os golpes de phishing são bastante comuns, mas podem ser evitados com práticas simples. Avaliar os 
detalhes do site, preferir as marcas mais conhecidas e ler a política do site são algumas delas

stnazkul_CANVA

Só em 2020, 19,9% dos brasileiros clicaram 
em algum link falso enviado para o roubo 
de dados. O dado é da Kaspersky e deixa o 

Brasil na primeira colocação do ranking mundial 
desse tipo de fraude. Em seguida, vêm Portugal 
(19,7%), França (17,9%), Tunísia (17,6%), 
Camarões (17,3%) e Venezuela (16,8%).

O dfndr lab, por sua vez, estimou que entre 
janeiro e outubro de 2021 mais de 150 milhões 
de brasileiros haviam sido vítimas desse tipo de 
golpe. Por que esses dados são tão significativos?

Derivado do termo em inglês que significa 
“pescaria”,  phishing é um golpe praticado via 
internet que visa roubar dados pessoais dos 
usuários. Normalmente, ele é caracterizado 
por uma mensagem de site ou e-mail falso que 
contém um link.

A diferença dessas mensagens para as origi-
nais é pequena. Pode ser apenas uma mudança 
de letra, por exemplo. Por isso, o usuário tem 
dificuldade de identificar que aquele site ou 
link é falso. O resultado é a entrega dos seus 
dados pessoais, como CPF, número do cartão 
de crédito e senha da conta bancária.

A partir disso, os cibercriminosos utilizam 
essas informações para roubarem dinheiro e 
cometerem mais fraudes em nome da pessoa 
que teve seus dados vazados. Por isso, é preciso 
ter atenção às formas mais comuns de phishing. 
Elas ocorrem por:

SMS;
e-mail;
aplicativos de mensagens;
falsas solicitações de atualização;
falsas páginas de redes sociais e sites;
falsas promoções.
Além disso, é fundamental identificar se um 

site é confiável. Isso deve ser feito por meio 
de algumas boas práticas. Pensando nisso, 
consultamos os experts do site Bomdemarca e 
publicações especializadas para listar algumas 
dicas de como saber se uma empresa (ou um 
site) é de confiança. 
1. Desconfie e analise todas as informações

O primeiro passo é desconfiar sempre. O 
computador deve ter um antivírus e um firewall 
atualizados. Dessa maneira, há uma proteção 
maior contra qualquer ameaça virtual. Ainda 
assim, os links falsos podem aparecer.

Por isso, avalie todos os detalhes da mensa-
gem. Por exemplo:

remetente da mensagem;
URL do site;
logotipo da marca;
texto escrito para identificar algum erro de 

português.
Ou seja, filtrar as mensagens é essencial para 

evitar problemas. Além disso, se algum dado 
for solicitado ou tiver algum link para clicar, 
prefira entrar em contato com a empresa para 
ver se ela realmente mandou aquele conteúdo.

Por exemplo, se chegar um suposto e-mail do 
seu banco, ligue para a central de atendimento 
e verifique a veracidade. Assim, você executa 
qualquer procedimento com mais segurança.
2. Pesquise a empresa

Para saber a idoneidade de um negócio, pes-
quise. Primeiro, busque no site as informações 
essenciais da empresa. Todo e-commerce, por 
exemplo, precisa apresentar:

razão social;
telefone;
endereço;
CNPJ.
Se esses dados não estiverem disponíveis, 

desconfie. Você ainda pode complementar sua 
pesquisa verificando se o site é confiável com a 
ajuda de profissionais especializados.
3. Consulte o CNPJ para saber se ele está 
certo

O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é o 
equivalente ao CPF para as empresas. A dife-
rença é que ele deve estar acessível e permitir 
que qualquer pessoa o consulte. Se isso não 
acontece, algo está errado.

Por isso, sempre busque o CNPJ e faça uma 
consulta na página de Emissão de Comprovante 
de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita 
Federal. Assim, você saberá se a empresa está 
funcionando, os tipos de serviços que presta e 
onde está localizada.

Procure pelo campo “Situação cadastral”. 
Ele deve estar marcado como “Ativa”. Se tiver 
outro status, melhor não dispor de nenhum 
dado para a empresa.
4. Cheque o endereço

Outra informação importante é o local em que 
a suposta empresa está localizada. Acredite: 
muitos golpes são aplicados com endereços 
reais. Porém, eles não correspondem ao ne-

gócio indicado. 
Isso é especialmente importante no setor 

financeiro, já que muitos golpes são aplicados 
durante as tentativas de contratação de em-
préstimos. Quer um exemplo? Alguns ciber-
criminosos utilizam um endereço da Avenida 
Paulista, em São Paulo. Contudo, existe outro 
negócio no local.

Portanto, é preciso ter atenção. Verifique o 
endereço do site e jogue no Google Maps para 
ter alguma referência. Também compare com 
a consulta do CNPJ feita na Receita Federal. 
Se tiver qualquer dúvida ou divergência, evite 
fazer a compra. 
5. Veja se o site tem certificação digital

Esse é mais um recurso de proteção dos dados 
e  mostra se a empresa é confiável. Afinal, as lojas 
virtuais e os sites preocupados com a segurança 
digital de seus clientes utilizam certificações 
digitais e selos de segurança.

Como saber se esse é o caso? Veja se o en-
dereço do site na barra de URL começa com 
“https”. Se for apenas “http”, evite fornecer 
qualquer dado. Isso porque o “s” representa a 
segurança da certificação digital.

Também veja se existe um cadeado fechado 
no lado esquerdo desse endereço. Esse é outro 
sinal de que o site é confiável.
6. Analise a reputação da empresa

A avaliação de clientes antigos é indispensável 
para saber se vale a pena comprar um produto 
da empresa. Aliás, esse é um indicador de 
confiabilidade. Por isso, é importante conferir 
a opinião de pessoas que já compraram.

O problema é que nem todas são verdadeiras. 
Muitas são fabricadas. Então, como diferenciar? 
O ideal é ler com atenção. Também veja a 
quantidade de avaliações existentes. Se houver 
menos de 20 comentários, desconfie. O ideal é 
ter um grande número.

Além disso, é preciso saber o que fazer quando 
não existem avaliações. Esse é o caso de novas 
empresas. Nessa situação, é melhor verificar 
outros detalhes. Os principais são:

total de seguidores dos perfis das redes 
sociais;

comentários em vídeos e publicações da 
empresa;

qualidade do atendimento, isto é, se é efi-
ciente e ágil;
7. Confira a qualidade dos textos

Como já explicamos, os textos escritos podem 
denunciar se é uma tentativa de phishing ou se 
é um site ou link correto. Isso porque as fraudes 
e os golpes apresentam erros de português.

Ainda vale a pena verificar o tipo das fotos 
inseridas. Quando elas têm má qualidade, é 
outro sinal de que o site não é verdadeiro. 
Afinal, foi construído de forma amadora. Além 
disso, sua finalidade costuma ser tirar dinheiro 
das pessoas. Por isso, cuide para não ser vítima 
de um golpe.
8. Veja como é o atendimento oferecido

A qualidade do atendimento é obrigatória 
para toda empresa confiável. Por isso, se o 
contato com os clientes for ruim, você já sabe 
que é um mau sinal.

O recomendado é sempre fazer perguntas 
e conversar com alguém antes de finalizar 
uma compra. Questione detalhes do produto, 
garantias e condições de pagamento. A partir 
da resposta, você já tem uma ideia da confia-
bilidade do negócio.

No mínimo, saberá se vale a pena fazer a 
compra. Afinal, um atendimento ruim é motivo 
para adquirir o produto de outro fornecedor.

Outro detalhe importante é a dificuldade de 
atendimento. Se for difícil conversar com algum 
funcionário antes da compra, imagine depois. 
É um grande sinal vermelho.
9. Leia a política do site

Um site de phishing dificilmente terá uma 

política de segurança e de trocas e devoluções. 
Mesmo que o link esteja disposto, o conteúdo 
será falso. Por isso, leia esse documento.

Verifique o que a empresa faz, como é seu 
nível de segurança e o procedimento para trocas 
e devoluções. Tenha certeza de que a compra 
é garantida e que seu CPF estará protegido.
10. Converse com outros clientes

Aproveite a internet para falar com clientes 
da empresa e ver o que eles acham do serviço 
prestado e dos produtos oferecidos. Uma dica 
é fazer questionamentos pelo próprio perfil das 
redes sociais.

Isso acontece com a Shopee. Muitas pesso-
as perguntam e os clientes respondem o que 
acham. O mais interessante é que são fornecidas 
opiniões positivas e negativas, além de vanta-
gens e desvantagens. Assim, você pode chegar 
a uma conclusão melhor.
11. Opte por empresas já reconhecidas 
no mercado

Procurar sempre o melhor preço pode não 
ser a melhor estratégia. Sabe aquele ditado 
“o barato sai caro”? É exatamente isso. O que 
você precisa avaliar é o melhor custo-benefício.

Isso significa que vale a pena pagar um pouco 
mais por uma empresa reconhecida do que pagar 
menos e ser vítima de phishing. Afinal, você 
vai perder dinheiro no segundo caso. Ainda é 
importante seguir outras dicas, como:

prefira fazer compras de valores mais baixos 
quando a empresa é desconhecida;

opte por meios de pagamento seguros, por 
exemplo, PayPal, MercadoPago e PagSeguro. 
Em todos esses casos, você tem a garantia da 
operação;

desconfie de preços muito baixos. Esse é 
um indicativo de que é uma fraude. Portanto, 
é um sinal de que você será vítima de phishing.
12. Guarde os comprovantes de compras

Mesmo que você tenha observado todos os 
detalhes, ainda pode ser vítima de phishing. 
Por isso, guarde o comprovante de compra. 
Ele serve tanto para fazer a troca do produto 
quanto para entrar na justiça por uso indevido 
dos seus dados.

Mais do que isso, anote os códigos de confir-
mação e guarde todos os e-mails e comprovantes 
de confirmação da compra. Assim, você se 
resguarda contra possíveis imprevistos.
13. Evite clicar em links enviados

Mesmo que você receba um link por e-mail e 
pareça ser correto, nunca clique nele. A mesma 
regra vale para baixar possíveis boletos. O ideal 
é sempre acessar o site da empresa para ter 
certeza de que a mensagem está correta.

Por exemplo, se você receber um e-mail do 
banco em que tem conta, acesse o internet 
banking ou o app. Caso a mensagem seja do 
Magazine Luiza, acesse o site para ver se a 
promoção é verdadeira. Acredite: os preços não 
vão mudar e isso garante que o site é confiável.
14. Atente-se para o endereço do site

Os golpes de phishing mais sofisticados imi-
tam o site verdadeiro da empresa e também 
o seu domínio, ou seja, a URL. Por exemplo, 
o acesso correto à Americanas é por www.
americanas.com.br. Se for www.americanas.
org, é um site falso.

A mesma regra é válida para um site que 
tem final “.com”, mas o link está como “.com.
br”. Ainda há outros tipos de alterações. Por 
isso, é preciso verificar sempre se o endereço 
está correto. Se tiver alguma divergência, não 
coloque seus dados e saia do site.

Sempre que uma pessoa recebe uma publi-
cidade ou qualquer mensagem via SMS, e-mail, 
anúncios publicitários ou qualquer outro meio, 
é fundamental seguir essas orientações para 
evitar ser vítima de um golpe virtual. Nesse 
contexto, todo cuidado é importante.

News@TI
Bloxs compra fintech BID Token

@A Bloxs acaba de anunciar a aquisição da BID Token, legal/fin-
tech que atua como um marketplace conectando os detentores 

de créditos judiciais, seus advogados e advisors com investidores 
institucionais interessados nessa classe de ativos, como precatórios 
(municipais, estaduais e federais), créditos trabalhistas, cíveis ou 
ainda créditos oriundos de processos falimentares superavitários. O 
movimento faz parte da estratégia de expansão da Bloxs, que iniciou 
suas atividades no final de 2018 exclusivamente como plataforma de 
crowdfunding e, desde a sua primeira rodada de investimento via 
venture capital em 2020, vem crescendo de forma consistente a cada 
trimestre (https://bloxs.com.br/).

Programa de Estágio Stellantis 2022 tem 
inscrições prorrogadas até 16 de fevereiro

@O programa de estágio da Stellantis 2022 está com inscrições abertas 
até 16 de fevereiro. São ofertadas mais de 200 vagas em 13 cidades 

localizadas em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, além 
de São Paulo (SP) e Brasília (DF), regiões onde a Stellantis possui fábri-
cas e ou escritórios. O processo seletivo será realizado de forma online, 
contando com etapas como dinâmicas em grupo e entrevistas, e os sele-
cionados começarão o estágio em abril. Os candidatos podem se inscrever 
pelo link: Programa de Estágio Stellantis 2022 - 1° Semestre na empresa 
STELLANTIS | 99jobs.com

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ALAN MOREIRA BISPO, estado civil solteiro, profissão engenheiro mecânico, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/143.FLS.276-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de maio de mil novecentos e noventa e um (20/05/1991), residente e domiciliado Rua 
Tomoichi Shimizu, 400, bloco 01, apartamento 701, Colônia, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Edson Bispo e de Miriam de Lourdes Moreira. ELAINE CRISTINA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão contadora, nascida em Juquitiba, neste Estado 
(CN:LV.A/284.FLS.209-JABAQUARA/SP), Juquitiba, SP no dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco (26/10/1995), residente e domiciliada Rua Tomoichi 
Shimizu, 400, bloco 01, apartamento 701, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Davi Ernesto da Silva e de Josilene Augusto Severino.

RENAN DE OLIVEIRA LEME, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/413.FLS.070V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de junho de dois mil e dois (10/06/2002), residente e domiciliado Rua Agostino Ale-
gro, 57, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Reginaldo Leme e de Rejane Aparecida de Oliveira. SOPHIA CRISTINA FLORÊNCIO 
CALDEIRA, estado civil solteira, profissão consultora de negócios, nascida em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/167.FLS.057-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia vinte e seis de junho de dois mil e um (26/06/2001), residente 
e domiciliada Rua Agostino Alegro, 57, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Luciano Florêncio Caldeira e de Flavia Aparecida de Lima.

JOSNEI TEIXEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/081.FLS.183-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de junho 
de mil novecentos e oitenta e cinco (02/06/1985), residente e domiciliado Rua Campinas 
do Piauí, 800, A, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Candido de Oliveira e de 
Margarida Teixeira de Oliveira. DAYANNE CENYRA NEVES DE ANDRADE PATTA, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e seis (18/03/1986), 
residente e domiciliada Rua Campinas do Piauí, 800, A, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aguinaldo Varella Patta e de Sarah Helena Neves de Andrade Patta.

ALLAN VITOR BORIM RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão padeiro, nascido em Tupã, 
neste Estado (CN:LV.A/033.FLS.055V-TUPÃ/SP), Tupã, SP no dia sete de maio de mil no-
vecentos e noventa e quatro (07/05/1994), residente e domiciliado Rua Uacari, 306, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorival Henrique Ribei-
ro e de Eliana Aparecida Borim Assencio. GELCILENE RAMALHO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão manicure, nascida em Sítio Novo do Tocantins, Estado do Tocantins 
(CN:LV.A/020.FLS.230-SÍTIO NOVO DO TOCANTINS/TO), Sítio Novo do Tocantins, TO no 
dia seis de maio de mil novecentos e noventa (06/05/1990), residente e domiciliada Rua 
Severino Arboleya Imbernon, 288, casa 03, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Borges dos Santos e de Maria Do Carmo Ramalho dos Santos.

DAVID DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão analista financeiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil nove-
centos e oitenta e três (14/03/1983), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4711, 
apartamento 905-A, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues 
de Oliveira e de Solange de Souza Oliveira. LÍLIAN DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e oitenta e um (24/05/1981), residente e 
domiciliada Avenida Pires do Rio, 4711, apartamento 905-A, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severina Maria da Silva.

FELIPE GOLIAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e 
noventa e três (02/04/1993), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, aparta-
mento 1202-B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edgar Campanha 
da Silva e de Luciana Golias da Silva. DARA ELLEN GOMES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/247.
FLS.172 GUAIANASES/SP), Maceió, AL no dia vinte e cinco de março de mil novecen-
tos e noventa e seis (25/03/1996), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, 
apartamento 1202-B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zenilvo 
Gomes da Silva e de Maria Luiza Gomes da Silva.

PETERSON MEDEIROS MARQUES, estado civil solteiro, profissão pintor de autos, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/145.FLS.025-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e um (21/06/1991), residente e domi-
ciliado Rua Jaraguá do Sul, 50, casa 02, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Reginaldo Saraiva Marques e de Rosana Valeria Medeiros. CAROLINE RI-
BEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão repositora, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/193.FLS.274 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (02/12/1993), residente e domiciliada Rua Jaraguá do Sul, 
50, casa 02, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristian Alves de 
Oliveira e de Lucelia Ribeiro Sales.

MARCOS NASCIMENTO DA TRINDADE, estado civil solteiro, profissão policial mi-
litar, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.059-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e três 
(25/04/1993), residente e domiciliado Rua Padre José Vieira de Matos, 770, bloco 3-B, 
apartamento 12, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Batista da Trindade Filho e de Regina Celia Gonçalves Nas-
cimento da Trindade. FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão policial militar, nascida em Campina Grande, Estado da Paraíba (CN:LV.A/017.
FLS.067-DISTRITO DE BODOCONGÓ/CAMPINA GRANDE/PB), Campina Grande cin-
co (09/02/1995), residente e domiciliada Rua Padre José Vieira de Matos, 770, bloco 
03-B, apartamento 12, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Rubens Pereira da Silva e de Rita de Cássia Rodrigues Silva.

ERIC OLIVEIRA FARIAS, estado civil divorciado, profissão auxiliar administrativo, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil nove-
centos e oitenta e um (19/10/1981), residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 139, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Decio Evaristo 
Damasceno e de Joanita Oliveira Farias. SIMONE LAGE GUIMARÃES, estado civil 
viúva, profissão advogada, nascida em Ipatinga, Estado de Minas Gerais, Ipatinga, MG 
no dia quatorze de agosto de mil novecentos e setenta e oito (14/08/1978), residente e 
domiciliada Rua Machado Nunes, 139, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Milton Guimarães Silva e de Casiana Pereira Lage.

HENRIQUE MONACO MONTAGNANA GIOVANINNI, estado civil solteiro, profissão 
analista de segurança da informação, nascido no Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital 
(CN:LV.A/289.FLS.132-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de 
mil novecentos e noventa e sete (26/05/1997), residente e domiciliado Rua Alexandre 
Dias, 270, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanir Henrique 
Giovaninni e de Simone Stanco de Oliveira. FLÁVIA CORDEIRO SILVA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/262.FLS.005V
-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e 
noventa e nove (01/09/1999), residente e domiciliada Rua Alexandre Dias, 270, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flávio Santos Silva Júnior e de Sônia 
Suely Pereira Cordeiro.

CLEIVAN DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão assistente de PCP, 
nascido em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.165-2º OFÍCIO DE JEQUIÉ/BA), 
Jequié, BA no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (11/02/1995), 
residente e domiciliado Rua Criúva, 432, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antônio Pereira e de Cleunides dos Santos Pereira. CAROLINE DUARTE DE 
LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida em São Paulo - Capi-
tal (CN:LV.A/063.FLS.540-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março 
de mil novecentos e noventa e cinco (30/03/1995), residente e domiciliada Rua Padre 
Antão Jorge, 40, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Duarte de 
Lima e de Neide Gomes Duarte de Lima.

CRISTIANO ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão auxiliar de servi-
ços gerais, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
e três de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (23/10/1975), residente e domi-
ciliado Rua Pedro Leopoldo, 194, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Benedito Jacintho Alves dos Santos e de Cleuzeides Laranjeira dos Santos. 
ANA PAULA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de cai-
xa, nascida em Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná (CN:LV.A/002.FLS.085-SANTA 
ISABEL DO IVAÍ/PR), Santa Isabel do Ivaí, PR no dia oito de maio de mil novecentos e 
oitenta e três (08/05/1983), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 830, bloco 01-A, 
apartamento 33, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Ferreira da Silva e de 
Elenir Barbosa da Silva.

CRISTIANO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão salgadeiro, nascido em Batalha, 
Estado de Alagoas (CN:LV.A/022.FLS.052V BATALHA/AL), Batalha, AL no dia sete de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (07/01/1986), residente e domiciliado Rua 
Tineciro Icibaci, 2200, apartamento 23-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Maria Marilene de Jesus. NATALIA DE JESUS MANGUEIRA, estado civil divorciada, 
profissão doméstica, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (19/02/1998), residente e domiciliada 
Rua Tineciro Icibaci, 2200, apartamento 23-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ivoneide de Jesus Mangueira Fontes.

EMERSON VITOR MARQUES BARIANI, estado civil solteiro, profissão separador, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/287.FLS.219 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de setembro de mil novecentos e noventa e sete (10/09/1997), residente e domiciliado 
Rua Rafael Albarini, 120, C5, bloco F, apartamento 43, Jardim Redil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Emerson Goveia Bariani e de Karla Maria Marques Tenório Baria-
ni. CÁSSIA PEREIRA GALVÃO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/217.FLS.165 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (27/01/1999), 
residente e domiciliada Rua Rafael Albarini, 120, C5, bloco F, apartamento 43, Jardim 
Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ariovaldo dos Santos Galvão e de Ivanice 
Maria Pereira Galvão.

LEONARDO DE LIMA FRANCO, estado civil solteiro, profissão estagiário jurídico, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/268.FLS.008V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de abril de dois mil e um (26/04/2001), residente e domiciliado Rua 
Vicente Xavier, 22, bloco 03, apartamento 31, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ricardo Aparecido Franco e de Simone Faustino de Lima. LAURA DE MELLO 
MORENO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/885.FLS.276-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guaru-
lhos, SP no dia vinte e seis de julho de dois mil e dois (26/07/2002), residente e domi-
ciliada Rua Vicente Xavier, 22, bloco 03, apartamento 31, Vila Regina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Itamar Reis Moreno e de Rosangela Antonia de Melo Moreno.

RODRIGO BERGAMASCO BOTTURA, estado civil solteiro, profissão funcionário de or-
ganização internacional, nascido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/062.
FLS.278V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos 
e oitenta (07/01/1980), residente e domiciliado Avenida Moisés Maimônides, 447, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldir Bottura e de Cecilia Regina Ber-
gamasco. JACKSON DOS PASSOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão publi-
citário, nascido neste Distrito (CN:LV.A/505.FLS.034-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de novembro de mil novecentos e noventa e oito (19/11/1998), 
residente e domiciliado Avenida Moisés Maimônides, 447, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Feitosa do Nascimento e de Ivanete Rosa dos Passos.

RODRIGO DOS REIS FERNANDES, estado civil divorciado, profissão assistente ad-
ministrativo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e dois (09/01/1982), residente e domiciliado Rua Arraial de 
São Bartolomeu, 921, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Vanderlei Fernandes e de Susana dos Reis Fernandes. JOSILDA RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Poção, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/026.FLS.072-SÃO JOÃO DO TIGRE/PB), Poção, PE no dia vinte e três de 
março de mil novecentos e oitenta e cinco (23/03/1985), residente e domiciliada Rua 
Arraial de São Bartolomeu, 921, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Severino Rodrigues da Silva e de Lucineide Bispo.

MÁRCIO DA COSTA MELO SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/023.FLS.080V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e setenta e oito (01/05/1978), 
residente e domiciliado Rua Engenheiro Villares da Silva, 911, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Pedro Marcos Melo Silva e de Doroti Aparecida da Costa Melo 
Silva. JAQUELINE SCALAMBRINI, estado civil divorciada, profissão assistente de de-
partamento pessoal, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (17/12/1987), residente e domiciliada 
Rua Engenheiro Villares da Silva, 911, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valter Scalambrini e de Angela Maria Ferreira Scalambrini.

MARCOS LEONARDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do em Itaobim, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/022.FLS.081 ITAOBIM/MG), Itaobim, 
MG no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e três (26/11/1983), 
residente e domiciliado Rua Maria Margarida, 245, Vila Chuca, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Maria dos Anjos Souza. MICHELE BONIFACIO RIBEIRO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/175.FLS.144-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(27/11/1992), residente e domiciliada Rua Maria Margarida, 245, Vila Chuca, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Soares Ribeiro e de Andreia Soares Bonifacio.

ROBSON GUCKY DA SILVA, estado civil divorciado, profissão administrador de redes 
de computadores, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de 
julho de mil novecentos e oitenta e nove (19/07/1989), residente e domiciliado Rua Renzo 
Baldini, 135, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Ferreira da Silva e de Nolita Aparecida Gucky. BARBARA FERNANDA STRICAGNOLO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de cartório, nascida em Ferraz de Vasconcelos, nes-
te Estado (CN:LV.A/050.FLS.223-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vascon-
celos, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (22/09/1989), 
residente e domiciliada Rua Renzo Baldini, 135, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Stricagnolo e de Denise Plaza Stricagnolo.

WALMIR BELARMINO ALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/400.FLS.253 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de agosto de dois mil e um (27/08/2001), residente e domiciliado Rua 
Adriano Ratti, 224, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Walmir Belarmino Alves e de Amanda Cristina Nepomuceno. LARISSA MATIAS 
DE LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar de sala, nascida em Itaim Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/134.FLS.114 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de abril de dois mil e um (06/04/2001), residente e domiciliada Rua Campinas do Piauí, 
530, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Matias de Lima e de Luciene da Cruz.

PAULO RICARDO CAMPOS GOUVEIA, estado civil solteiro, profissão coordenador 
de impressão, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/214.FLS.247V-VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(03/11/1997), residente e domiciliado Rua Catarina Lopes, 586, Vila Regina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alberto Ricardo Gouveia e de Regina Campos Gouveia. THAINÁ 
FERNANDES DE CARLOS CRUZ, estado civil solteira, profissão analista contábil, nasci-
da no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.299-PARI/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (27/12/1996), residente 
e domiciliada Rua Catarina Lopes, 586, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ivailton Souza Cruz e de Rosimari Fernandes de Carlos Cruz.

ALYSSON FLORENCIO DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/357.FLS.035-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de outubro de mil novecentos e noventa e nove (19/10/1999), residente e domiciliado 
Rua Isidoro de Lara, 310, apartamento 13-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de José Fernandes da Rocha e de Marisa da Silva Flo-
rencio da Rocha. ARIANE DE FREITAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV.A/240.FLS.201-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (11/01/1996), residente 
e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1013, apartamento 11-C, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson José dos Santos e de Celia 
Miranda de Freitas dos Santos.

JIMMY MAX BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido no Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.120-BUTANTÃ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e três 
(27/12/1983), residente e domiciliado Rua Almino Afonso, 337, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vania Lucia Borges dos Santos. TATIANA MARIA DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão analista financeira, nascida no Subdistrito 
Santo Amaro, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (14/06/1987), residente e domiciliada Rua Almino Afonso, 337, Jardim 
Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente de Oliveira e de Celia Maria de 
Oliveira.

ERONILSON VIANA SILVA, estado civil solteiro, profissão gerente, nascido em Vito-
rino Freire, Estado do Maranhão (CN:LV.A/041.FLS.119 VITORINO FREIRE/MA), Vi-
torino Freire, MA no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e setenta e quatro 
(26/08/1974), residente e domiciliado Rua Lagoa Tai Grande, 1038, casa 07, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Raimunda Viana Silva. ANA 
PAULA FARIAS DE ASSIS, estado civil solteira, profissão analista financeira, nasci-
da em Mombaça, Estado do Ceará (CN:LV.A/059.FLS.022 1º OFÍCIO DE MOMBAÇA/
CE), Mombaça, CE no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(16/02/1982), residente e domiciliada Rua Lagoa Tai Grande, 1038, casa 07, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis e de Maria de Fátima Farias de Assis.

DIEGO SANCHES ESCUDEIRO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 
São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/395.FLS.248-1º SUBDISTRITO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia dez de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (10/08/1992), residente e domiciliado Rua Lagoa 
do Campelo, 66, apartamento 156-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alvaro Es-
cudeiro e de Rosana Sanches Escudeiro. MAYARA DO NASCIMENTO, estado civil 
divorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa (01/12/1990), residente e domicilia-
da Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 156-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Sergio Barbosa do Nascimento e de Madga de Sá Figueira do Nascimento.

EMERSON BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Rio Real, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.FLS.197-RIO REAL/BA), Rio Leal, BA no 
dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (11/01/1988), residente e domi-
ciliado Rua Manuel Ribas, 147, apartamento 78-B, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Edivaldo Borges dos Santos e de Maria José dos Santos. AN-
TONIA MARCIA DA SILVA ARAUJO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Coelho Neto, Estado do Maranhão (CN:LV.A/072.FLS.175 COELHO NETO/BA), Coelho 
Neto, BA no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e nove (22/07/1989), 
residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 147, apartamento 78-B, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco Alves de Araujo e de Maria Vital 
da Silva Araujo.

TOMAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/098.FLS.212-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia oito de julho 
de mil novecentos e oitenta e seis (08/07/1986), residente e domiciliado Rua Hipólito 
de Souza, 51, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Sandra Maria da Silva. SIMONE GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são atendente de caixa, nascida em Barra do Choça, Estado da Bahia (CN:LV.A/041.
FLS.137 BARRA DO CHOÇA/BA), Barra do Choça, BA no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (28/12/1985), residente e domiciliada Rua Hipólito 
de Souza, 51, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Esmeraldo Rocha dos Santos e de Deolina Gomes dos Santos.

SILAS VIEIRA DE MENEZES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/207.FLS.096V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e oito (25/08/1998), 
residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 38, casa 04-C, Jardim Marabá, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Candido de Menezes e de Rejane Vieira de 
Menezes. ISE DANIELLE DE FARIAS FERREIRA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de confeitaria, nascida em Prazeres, Município de Jaboatão dos Guararapes, 
Estado de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, PE no dia quatro de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e um (04/02/1981), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro 
Branco, 38, casa C-04, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo 
José Ferreira e de Maria Helena de Farias Ferreira.

EMERSON ERNANDE DOMINGOS RUVENAL, estado civil divorciado, profissão moto-
rista, nascido no Subdistrito Lapa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de feverei-
ro de mil novecentos e setenta e oito (15/02/1978), residente e domiciliado Avenida das 
Alamandas, 544, bloco 01, apartamento 21, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ernande de Souza Ruvenal e de Maria Célia Domingos. 
DANIELE CRISTINA DE LIMA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, 
nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/035.FLS.282-SÃO CAETANO 
DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e 
oitenta e um (02/10/1981), residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 544, bloco 
01, apartamento 21, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria Grace de Lima.

ROBERTO JUNIOR ARAUJO, estado civil divorciado, profissão representante comer-
cial, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e três (15/09/1983), residente e domiciliado Rua Ária do Luar, 80, apartamento 
12-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos 
Roberto Araujo e de Lucia Helena da Mata Araujo. LARISSA AMANDA DE PAIVA E 
VILHENA, estado civil solteira, profissão médica, nascida em Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A/099.FLS.151-POUSO ALEGRE/MG), Pouso Alegre, MG no dia 
vinte de junho de mil novecentos e noventa (20/06/1990), residente e domiciliada Rua 
Ária do Luar, 80, apartamento 12-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga de Vilhena e de Rosa Maria de Paiva Vilhena.

RICARDO LUIZ SOARES LACERDA, estado civil solteiro, profissão analista de siste-
mas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/083.FLS.170V LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (08/01/1982), resi-
dente e domiciliado Avenida Itaquera, 7291, bloco 05, apartamento 404, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Risomar Soares Lacerda. GISLAINE ANDREIA 
LEMOS SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/088.FLS.281-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e um (23/06/1991), resi-
dente e domiciliada Avenida Itaquera, 7291, bloco 05, apartamento 404, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Pereira da Silva e de Genelice Lemos 
Nogueira.

THIAGO BENTO CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão cobrador 
de ônibus, nascido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/146.FLS.223-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (14/12/1986), residente e domiciliado Rua Luz do Sol, 145, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rui Cardoso dos Santos e de 
Rosa Maria Bento. CRISTINA LAURENTINO, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (31/01/1986), residente e domiciliada Rua Luz do Sol, 145, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Laurentino e de Eunicia Ribeiro Soares Laurentino.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GABRIEL ROLAND BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro de software, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia 
(01/12/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo 
Aparecido da Silva e de Mayra Roland Barbosa. A pretendente: PRISCILA SAYURI MO-
RIOKA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida 
em Mongaguá - SP, no dia (23/08/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marcos Kyioshi Morioka e de Railda França Morioka.

O pretendente: HERMÍNIO ROGÉRIO FORSATTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão funcionário público, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(19/02/1964), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Herminio 
Forsatto Neto e de Zelia Porfírio Forsatto. A pretendente: SÔNIA SUMIRE IDA BRAZ, de 
nacionalidade brasileira, profissão aposentada, estado civil divorciada, nascida em Terra 
Roxa - SP, no dia (10/07/1955), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Kimihito Ida e de Satomi Tokuiama Ida.

O pretendente: JONATHAN GONÇALVES DE FRANÇA MONARIO, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(30/10/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lourival 
de França Monario e de Maria Lucia Gonçalves de Oliveira. A pretendente: GABRIEL-
LE NAOMI IAMAGUCHI, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/10/2000), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Evandro Pires Iamaguchi e de Shirley Harume 
Hanashiro Iamaguchi.

O pretendente: FABIO WILLIAN RAMALHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, profissão empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(24/10/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Severino 
Francisco Leite dos Santos e de Lindete da Silva Santos. A pretendente: GIULIANA CRIS-
TINA CECCANO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (04/09/1991), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Giorgio Francesco Ceccano e de Elaine Cristina Ceccano.

O pretendente: GUSTAVO AURICCHIO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de informações gerenciais, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(12/02/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luciano 
Pereira Filho e de Carla Auricchio Pereira. A pretendente: CAROLINA PEREIRA LEITE, 
de nacionalidade brasileira, profissão apoio financeiro, estado civil solteira, nascida em 
São Vicente - SP, no dia (11/06/1994), residente e domiciliada em São Vicente - SP, filha 
de Geraldo Máximo Leite e de Marilene Pereira Leite.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES PALLA, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/09/1986), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Palla e de Celia 
Rodrigues da Silva Palla. A pretendente: ALINE LACE DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, profissão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(07/11/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Airton 
Tavares de Almeida e de Marilza Theodoro Lace de Almeida.

O pretendente: FERNANDO GARCIA TORRES, de nacionalidade brasileira, profissão 
adminlistrador, estado civil solteiro, nascido em Goiânia - GO, no dia (03/03/1984), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São· Paulo - SP, filho de Francisco Torres e de 
Naldira Garcia Lopes. O pretendente: FABIO CORDOBA, de nacionalidade brasileira, 
profissão executivo de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(04/09/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Carlos Cordoba e de Iolanda de Campos Cordoba.

O pretendente: IGOR CORDEIRO RIBEIRO DE SÁ, de nacionalidade brasileira, profis-
são autônomo, estado civil solteiro, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia (04/07/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Apparecido Luiz 
de Sá e de Patricia Aparecida Cordeiro Ribeiro. A pretendente: MARCELA STEFANY 
RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrati-
va, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/09/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo Rodrigues da Silva e de 
Eliane Rodrigues da Silva.

O pretendente: FELIPE MOREIRA ANTUNES, de nacionalidade brasileira, profissão 
estudante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/05/1993), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre Antunes e de 
Dorcina Dias Moreira Antunes. A pretendente: ANA KAROLINA GISLOTI RIBEIRO, de 
nacionalidade brasileira, profissão supervisora, estado civil solteira, nascida em Carapi-
cuiba - SP, no dia (02/08/1993), residente e domiciliada em Jandira - SP, filha de Ailton 
Ribeiro e de Kátia Gisloti Ribeiro.

O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA ANTUNES, de nacionalidade brasileira, 
profissão bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/08/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Rubens Antunes 
e de Sueli de Oliveira. A pretendente: MELYSSA TIEMI TANAKA, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(28/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos 
Naomi Tanaka e de Cintia Fujimori.

O pretendente: FRANCISCO EDUARDO CHAPARRO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão psicólogo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/08/1965), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Chaparro Schalch 
e de Cleide Campos Chaparro. A pretendente: ADRIANA MARTINS SEVERINO, de na-
cionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (18/04/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Jose Severino Filho e de Maria Aparecida Benedita Martins.

O pretendente: FÁBIO MEIRELES MOLINA, de nacionalidade brasileira, profissão 
coordenador engenheiro de processos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo 
- SP, no dia (25/10/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Laercio Molina e de Jeanete Meireles Molina. A pretendente: JULIANA BRA-
GA BUHRER, de nacionalidade brasileira, profissão administradora de empresas, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/05/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alberto Carlos Buhrer e de 
Regina Braga Buhrer.

O pretendente: MAURICIO CAVALCANTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(15/08/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Orlando Lopes da Silva e de Maria Celismar Lima Cavalcante da Silva. A preten-
dente: SARAH MOTOKI LANZIERI, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de marketing, estado civil solteira, nascida em Uberaba - MG, no dia (23/06/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rogerio Lanzieri 
e de Jeane Cleia Motoki Lanzieri.

O pretendente: JEFFERSON SANTIAGO VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - 
SP, no dia (18/08/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Claudinei dos Santos e de Maria Aparecida Santiago Vieria da Silva. A pretendente: 
THALITA GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/08/1992), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Josias Camargo de Oliveira e de Cinara 
Aparecida Gomes de Oliveira.

O pretendente: ERICK RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão analista de suporte técnico, estado civil solteiro, nascido em Osasco - SP, no dia 
(15/10/1990), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Eraldo Alves 
da Silva e de Gilvana Ribeiro de Oliveira. A pretendente: ALINE AMORIM COSTA, de 
nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativa, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (16/02/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Gutemberg de Oliveira Amorim Costa e de Aide Souza Amorim Costa.

O pretendente: REINALDO HIROYUKI OCHIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de suporte TI, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/10/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Ochiro e de 
Marcia Imamura Ochiro. A pretendente: ANAUÊ FERNANDA TEIXEIRA LEITE, de na-
cionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (29/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Valter Fernando Teixeira Leite e de Celina Gomes Caldas.

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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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: HEBERT FERREIRA GARCIA, estado civil solteiro, profissão consultor 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/09/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Hantony Ferreira Garcia e de Josefa Domingues da Silva 
Garcia. A pretendente: IVONETE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Teofilo Leão dos Santos e de Idalia Alves de Souza.

O pretendente: LUIZ FERNANDO XAVIER ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, profissão 
líder de armazém, nascido em Arujá, SP, no dia (12/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Assunção e de Sandra Regina Xavier As-
sunção. A pretendente: ELAINE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/05/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Erionides Franco da Silva e de Vera 
Lucia Ferreira Ribeiro.

O pretendente: RAFAEL DE MATTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão manobris-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Batista de Oliveira e de Maria Benedita de Mattos Oliveira. 
A pretendente: VÂNIA OLIVEIRA DE SANTANA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Santo Inácio, PR, no dia (29/07/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João de Santana e de Renilde Oliveira de Santana.

O pretendente: CLÁUDIO CIRILO MARTINS, estado civil solteiro, profissão mecânico 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Cirilo Martins e de Valdelice do Nascimento 
Martins. A pretendente: ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO, estado civil solteira, 
profissão lactarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/12/1973), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eliezer da Silva Ribeiro e de Lindalva do 
Nascimento Ribeiro.

O pretendente: SERGIO FRANCISCO SILVA, estado civil divorciado, profissão analista 
de sistemas, nascido em Umuarama, PR, no dia (13/09/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Anisio Francisco Silva e de Aparecida Tereza Sil-
va. A pretendente: GENI CAMPOPIANO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão psicopedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1972), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Rodrigues da Silva e de Maria 
Rosa Campopiano.

O pretendente: FRANCISCO ROBERTO DIAS FARIAS, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Fortaleza, CE, no dia (27/07/1968), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Barbosa Farias e de Marlene 
Dias Farias. A pretendente: SIDNÉIA CARVALHO DE CRISTO, estado civil divorciada, 
profissão estudante, nascida em Brumado, BA, no dia (03/06/1968), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Bispo de Cristo e de Almira Carvalho de Cristo.

O pretendente: MARIO SERGIO FEITOSA FILHO, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1999), residente e domiciliado no Jardim Santo 
Elias, São Paulo, SP, filho de Mario Sergio Feitosa e de Rita Monteiro de Araujo. A pre-
tendente: NATALIA DE ARRUDA ALDGUERE, estado civil solteira, profissão bancária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1999), residente e domiciliada no Jardim Santo 
Elias, São Paulo, SP, filha de Marcos Jorge Aldguere e de Lucimara de Arruda Aldguere.

O pretendente: RUBENS DARIO VAREIRO DE FREITAS, estado civil divorciado, profissão 
gráfico, nascido em Ponta Porã, MS, no dia (18/10/1981), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Otavio de Freitas e de Conceição Vareiro. A 
pretendente: ANA KELLY SANTANA DE ARRUDA, estado civil solteira, profissão arte fina-
lista, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1988), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Severino Barbosa de Arruda e de Edineide de Jesus Santana.

O pretendente: RENÊ MORENO GOMES, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alcebiades Gomes e de Ada Rosana Moreno. A pretendente: SUZANA 
GOMES DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (12/02/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Januario Francisco de Carvalho e de Rosiene Gomes da Silva.

O pretendente: LUÍS CARLOS DA FONSECA SERRANO, estado civil divorciado, profis-
são comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/1970), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Diamantino da Fonseca Serrano e de Vera Lucia 
Fonseca Serrano. A pretendente: KELLY PEREIRA CAVALCANTI, estado civil solteira, 
profissão visual merchandising, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/10/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ozias Pereira Cavalcanti e de Quelzia 
Sebastiana de Araujo Cavalcanti.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteiro, profissão eletri-
cista, nascido em Poá, SP, no dia (04/02/1992), residente e domiciliado em Itaquaque-
cetuba, SP, filho de Luiz Carlos Francisco de Andrade e de Neide Gomes dos Santos. 
A pretendente: BRUNA BARBOSA LEME, estado civil solteira, profissão supervisora 
de telemarketing, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (02/05/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Leme e de Marcia Cruz Barbosa.

O pretendente: JORGE DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão analista de 
suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lauro Cristiano Xavier de Almeida e de Nair Pereira dos Santos. A 
pretendente: LARISSA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente ad-
ministrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Josuel Filho dos Santos e de Fernanda dos Santos Silva.

O pretendente: CARLOS VICTOR DE ASSIS CAMPOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto de Campos e de Nilma de Assis Santos 
Campos. A pretendente: JENIFFER CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Heleno de Souza Filho e de Ana Cristina de Souza.

O pretendente: REGINALDO JOSE RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão pe-
dreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1974), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Jose Enedino Rodrigues e de Fatima de Oliveira Santos. 
A pretendente: MARCIA REGINA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1977), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Manoel Alves da Silva e de Severina Clementina da Silva.

O pretendente: ANDERSON NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Gilberto Nunes da Silva e de Carmen Lucia de Oliveira Silva. A preten-
dente: LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão orientadora, 
nascida em Curimatá, PI, no dia (17/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Luiz Rodrigues de Souza e de Maria Demita da Silva Souza.

O pretendente: ALONCIO SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (11/10/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Arnaldo Ribeiro e de Ernestina Dias da Silva Ribeiro. A pretendente: 
DAYANE DE BARROS AQUINO, estado civil solteira, profissão coordenadora de eventos, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Roberto de Aquino e de Delma Reginete de Barros Aquino.

O pretendente: ALMIR GOMES JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão fisioterapeuta, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Almir Gomes e de Sirlene Almeida Rodrigues Gomes. A pretendente: 
TAYLANE LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (07/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilvan da Silva e de Elidiane Lima da Silva.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS LACERDA APONTES, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Roberto Apontes e de Edneia Maria Lacerda. A 
pretendente: GIOVANA SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Luiz dos Santos e de Rosilei Soares.

O pretendente: RODRIGO FREITAS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (04/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Marco Antonio de Freitas e de Sirley da Conceição Freitas. A pretendente: 
STEFANI MENDES DE LIMA, estado civil solteira, profissão gerente de loja, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (10/06/1993), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, filha de Djalma Souza de Lima e de Maria Aparecida Mendes de Souza.

O pretendente: RAPHAEL DA SILVA ROCHA MARIANO, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (14/10/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Jose Mariano e de Valeria da Silva Rocha Mariano. 
A pretendente: BEATRIZ SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão assistente 
social, nascida em Suzano, SP, no dia (15/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Orivelto Nascimento de Souza e de Vanda Santos de Souza.

O pretendente: EDVALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (11/03/1972), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José da Paixão João dos Santos e de Maria Julia dos Santos. A pretendente: 
CÍNTIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vigilante, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/09/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Lazaro Marques dos Santos e de Maria de Lourdes Marques.

O pretendente: EDINALDO SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil viúvo, profissão 
microempresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Inaldo Cicero do Nascimento e de Maria Celia da 
Silva Souza. A pretendente: DAIANNE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Daltro Simões da Silva e de Doracy Pereira da Silva.

O pretendente: IVAN RODRIGO SILVA VASCONCELOS, estado civil solteiro, profissão 
estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Oziel Oliveira Vasconcelos e de Maria Ana da Silva. A preten-
dente: JOYCE NAYARA DOS SANTOS BEZERRA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Mario Jose dos Santos Bezerra e de Maria Madalena dos Santos Bezerra.

O pretendente: DANIEL DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão pintor residen-
cial, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jorge do Nascimento Filho e de Cleuza Wingeter do Nascimento. 
A pretendente: JOSEFA DE LIMA, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida 
em Brejão, PE, no dia (05/11/1960), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastião Francisco de Lima e de Alice Rosa de Lima.

O pretendente: RUBINEI DE JESUS CARVALHO, estado civil solteiro, profissão pintor residen-
cial, nascido em Nova Viçosa, BA, no dia (24/12/1976), residente e domiciliado no Jardim Robru, 
São Paulo, SP, filho de Arnaldo de Jesus Carvalho e de Izabel Maria de Jesus. A pretendente: 
ANDRÉIA RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão encarregada de serviços 
gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1980), residente e domiciliada no Jardim 
Robru, São Paulo, SP, filha de Dezidério Domingos dos Santos e de Maria Ramos dos Santos.

O pretendente: MARCOS PAULO LEME, estado civil solteiro, profissão agente de apoio 
socioeducativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Leme Filho e de Sebastiana Apare-
cida de Holanda Leme. A pretendente: MEIRE ALEXANDRA DE SALES BEZERRA, 
estado civil divorciada, profissão agente escolar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no 
dia (24/10/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel 
Cassemiro Bezerra e de Maria Aparecida de Sales Bezerra.

O pretendente: JOÃO VITOR FEITOSA DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de seguros, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Batista de Santana e de Sandra Maria 
Batista Feitosa de Santana. A pretendente: THAYS MARTINS CRUZ, estado civil solteira, 
profissão advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1996), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edileno Cruz e de Ieda Maria Martins Cruz.

O pretendente: VAGNER BARCELOS, estado civil solteiro, profissão engenheiro ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Barcelos e de Rita Soares de Albuquerque Barcelos. 
A pretendente: AMANDA ALVES DE LIMA, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Aparecido Teixeira de Lima e de Maria Eunice Alves de Lima.

O pretendente: DENIS VERAS, estado civil solteiro, profissão técnico eletrônico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (05/11/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Esequias Evangelista Veras e de Eronilde Rosa Veras. A pretendente: KA-
ROLINE FONSECA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ivanilton de Oliveira e de Berenice Dias Fonseca de Oliveira.

O pretendente: DANIEL FLORENCIO DOMINGOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, nascido em Arujá, SP, no dia (17/07/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Florencio Domingos e de Solange Aparecida da 
Silva Domingos. A pretendente: NATÁLIA DONISETE PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/03/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vera Lucia Donisete Pereira.

O pretendente: WILLIAN DE OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jeferson Rocha e de Elenilma de Oliveira Paixão Rocha. A pretendente: 
ANA PAULA NOVAES DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Carlos de Jesus e de Zilda Aparecida Novaes.

O pretendente: LUCAS MELQUIADES SILVA, estado civil solteiro, profissão padeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco da Silva e de Josefa Melquiades Silva. A pre-
tendente: JAÍNE RODRIGUES DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão comicionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jaildo Portela de Araujo e de Aparecida Rodrigues Brandão de Araujo.

O pretendente: LUIS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1983), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de João Umbelino dos Santos e de Maria das Graças 
de Souza. A pretendente: PATRICIA FEITOZA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em Piratininga, SP, no dia (22/09/1978), residente e domiciliada na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues de Sousa e de Elizabeth Feitoza.

O pretendente: CLEITON DE SOUZA NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Estelo Romão do Nascimento e de Marionice Ferreira de Souza 
Nascimento. A pretendente: ALCINEIDE LEMOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
técnica de coleta, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Armando da Rocha da Silva e de Josineide Lemos da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

No intuito de atualizar e 
aperfeiçoar as normas 
para o registro público 

de empresas, o Ministério da 
Economia (ME) publicou a 
Instrução Normativa nº 112, 
que traz uma série de medidas 
que beneficiam diretamente 
empresários e empreendedo-
res, como a simplificação das 
regras para publicação das 
sociedades por ações (S.A.), a 
consolidação das normas para 
constituição da Sociedade 
Anônima do Futebol (SAF) 
e a revogação do tipo jurí-
dico Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada 
(Eireli).

Tais alterações facilitam a 
realização de negócios, dão 
mais segurança jurídica aos 
atos empresariais e, prin-
cipalmente, simplificam e 
combatem a burocracia.

Referida Instrução Nor-
mativa dispõe, por exemplo, 
sobre o fim da obrigatorie-
dade das sociedades por 
ações publicarem seus atos 
no Diário Oficial, conforme 
era estabelecido pela Lei 
nº 13.818/2019. Segundo a 
nova  norma, as SAs deverão 
publicar um resumo das in-
formações em um jornal im-
presso de grande circulação 
editado na cidade-sede da 
companhia. A íntegra do do-
cumento deve ser publicada 
no portal do mesmo veículo 
de comunicação.

No caso de empresas fe-
chadas com receita bruta 
anual de até R$ 78 milhões, 
aferida através de declaração 
da sociedade, tais publicações 
poderão ser realizadas na 
Central de Balanços (CB) do 
Sistema Público de Escritura-
ção Digital (SPED) e no site 
da companhia, nos termos do 
disposto no art. 294 da Lei nº 
6.404/1976, e na Portaria ME 
nº 12.071/2021.

A Instrução Normativa tam-
bém inclui no Manual de Re-
gistro de Sociedade Anônima 
as regras para a constituição 
da Sociedade Anônima do 
Futebol (SAF), criada pela 
Lei nº 14.193/2021. A medi-
da orientará diretamente as 
associações esportivas que 
desejarem seguir o caminho 
de clubes como Botafogo e 
Cruzeiro, que, recentemente, 
divulgaram suas SAF. Apli-
cam-se à SAF, no que couber, 
todas as regras aplicáveis à 
sociedade anônima.

Está prevista em tal norma 
também a nova Ficha de Ca-
dastro Nacional, na qual além 
dos dados de registro que já 
alimentam o sistema utilizado 
pela Junta Comercial, devem 
passar a ser coletados e ca-
dastrados dados referentes 
aos mandatos, poderes e atri-
buições dos administradores 
e/ou diretores.

No que concerne à Empresa 
Individual de Responsabili-
dade Limitada (Eireli), a IN 
confirma a revogação desse 
tipo de pessoa jurídica, ra-
tificando entendimento já 
existente no Ministério da 
Economia quanto ao tema e 
sanando equívoco da Lei nº 
14.195/2021.

Abaixo,um compilado das 
medidas que integram a IN 
nº 112:
	 •	Aprova	 a	 nova	 Ficha	

de Cadastro Nacional 
(FCN);

	 •	Revoga	 o	 tipo	 jurídico	
Eireli;

	 •	Simplifica	as	publicações	
das sociedades por ações 
(S.A.);

	 •	Retira	obrigatoriedade	de	
residência no Brasil para 
diretores de sociedades 
anônimas;

	 •	Inclui	regras	para	a	cons-
tituição da Sociedade 
Anônima do Futebol 
(SAF);

	 •	Estabelece	os	requisitos	
para registro de empre-
sas enquadradas como 
startups;

	 •	Facilita	liquidação	e	disso-
lução de sociedade em caso 
de falecimento de sócio;

	 •	Permite	uso	do	número	do	
CNPJ como nome empre-
sarial para o empresário 
ou sociedade;

	 •	Proíbe	solicitação	de	con-
trato padrão pelas Juntas 
Comerciais;

	 •	Simplifica	 identificação	
de atividade na declara-
ção de objeto social;

	 •	Amplia	 situações	 consi-
deradas como atos me-
ramente cadastrais;

	 •	Determina	que	a	emissão	
de Certidão seja feita 
conforme a Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD).

Eduardo Moisés

Atualização das 
normas para o registro 
público de empresas

Vivemos um período no qual 
as coisas do mundo estão em 
constantes mudanças. Tecno-
logias, ciência, informática, 
games, praticamente tudo que 
utilizamos no nosso cotidiano 
está se transformando a todo o 
tempo. No setor de marketing 
isto não é diferente. Sabemos 
que tudo que está ao nosso 
alcance hoje, logo logo já estará 
ultrapassado. 

“O avanço tecnológico e 
a transformação digital fa-
zem com que profissionais de 
marketing busquem sempre 
novas soluções para diversi-
ficar e otimizar as entregas 
para os clientes. O metaverso 
surgiu para o marketing como 
uma nova maneira de atingir o 
mercado consumidor. Segun-
do a consultoria global Ernst 
& Young, o metaverso pode 
movimentar até US$48 bilhões 
em 2026”, diz Bruno Niro, o 
Diretor Financeiro & Marketing 
Strategy da Adaction. 

Durante os anos, acompa-
nhamos tecnologias serem 
apresentadas e mudarem o 
panorama de trabalho e atuação 
das empresas no mundo inteiro. 
Uso da terceira dimensão em 
animações, realidade aumen-
tada e realidade virtual são 
algumas das tecnologias e fer-
ramentas que transformaram o 
mercado. Segundo estimativa, 
85 milhões de usuários tiveram 
contato com a tecnologia da 
realidade virtual (VR, sigla em 
inglês para Virtual Reality), ao 

menos uma vez no mês, durante 
o ano de 2021. Este tipo de 
tecnologia está transformando 
as experiências dos usuários 
que navegam na internet, 
participam de jogos online, e 
também está trazendo diversos 
caminhos para as empresas 
de tecnologia desenvolverem 
seus produtos, o que é o caso 
do metaverso. 

O metaverso é um ambiente 
virtual único e imersivo que 
está ganhando popularidade 
após Mark Zuckerberg, CEO do 
Facebook, anunciar que isso é o 
futuro para a empresa. A Adidas 
é mais uma grande empresa a 
apostar suas fichas neste novo 
“mundo”. A marca alemã agora 
conta com o seu próprio meta-
verso, denominado “Adiverso”, 
e também firmou parceria com 
empresas de NFTs, outra tec-
nologia que está fazendo muito 
sucesso no mercado. 

Outras empresas como Itaú, 
Nike e Burberry também enxer-
garam o metaverso como uma 
oportunidade e já investiram 
milhões para levar sua marca 
para a realidade virtual. “As 
grandes corporações já estão 
tendo retorno. A Gucci, por 
exemplo, já vendeu uma bolsa 
também através do Roblox pelo 
valor de R$22 mil. 

Devemos ficar atentos aos 
próximos passos dessa tecno-
logia. O futuro está no meta-
verso”, finaliza Niro. - Fonte e 
outras informações: (https://
www.adaction.com.br/).

Próxima parada: o metaverso
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VINÍCIUS PEREIRA DE LIRA, profissão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/11/1993, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira de Lira e de Ariseuda Lira da Silva. 
A pretendente: VALÉRIA DOS SANTOS ALVES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 18/06/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Valdemar Ramos Alves e de Valdete dos Santos.

O pretendente: VALDINEI NASCIMENTO SILVA, profissão: técnico de edificação, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdeci Nascimento Silva. A pretendente: PA-
TRÍCIA MARIANO DA SILVA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1980, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Carlos Fernando da Silva e de Maura Severino Mariano.

O pretendente: CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS, profissão: motorista de apli-
cativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edivaldo Francisco dos Santos e 
de Edileuza Oliveira dos Santos. A pretendente: DAIANE ALVES DA SILVA, profis-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/09/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosangelo Lopes da 
Silva e de Roziene Alves Santos.

O pretendente: DANIEL BORGES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Roquelino Pereira da Silva e de Telma Borges da Silva. A preten-
dente: GRAZIELE BEATRIZ DE LIMA SILVA, profissão: auxiliar de montagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauricio Donisete Oliveira Silva e de Maria das 
Dores de Lima Silva.

O pretendente: YURI PEREIRA PIMENTA RIBEIRO, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Edvaldo Ribeiro e de Vera Lúcia Pereira Pimenta Ribeiro. A pretendente: JU-
LIANA MIRANDA VASCONCELOS, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, 
RJ, data-nascimento: 27/10/1991, residente e domiciliada no Rio de Janeiro, RJ, filha de 
Claudio Vasconcelos Filho e de Valeria Maia Miranda Vasconcelos.

O pretendente: RAFAEL ZANUTO SILVEIRA, profissão: médico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Israel Mota Silveira e de Edna Leia Zanuto Silveira. A preten-
dente: CAMILA HELOISE DE ANDRADE, profissão: psicóloga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/04/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Osorio Aparecido de Andrade e de Cleonice Aparecida de An-
drade.

O pretendente: NIKSON COSTA SOUSA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Imperatriz, MA, data-nascimento: 23/02/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Moisés Queiroz de Sousa e de Irismar dos Santos Costa Sousa. 
A pretendente: JULIANA CARLOS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Elias Ferreira da Silva e de Neuza Antonio Carlos da Silva.

O pretendente: ALDEBRANDO FRANÇA BRANDÃO, profissão: auxiliar de manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 22/03/1979, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ataíde Alves Brandão e de Elenice de 
Jesus França. A pretendente: KELLY JÉSSICA PATEZ SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guanambi, BA, data-nascimento: 09/12/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celina Patez Silva.

O pretendente: ANDERSON BASTOS GIARDINI, profissão: demonstrador de veícu-
los, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvio de Oliveira Giardini e de Dulce 
Bastos Giardini. A pretendente: HOSANA RODRIGUES DE SANTANA, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Naelson Rodrigues Filho e de Ada 
Maria de Santana Rodrigues.

O pretendente: GERALDO TEIXEIRA PASTOR, profissão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Timóteo, MG, data-nascimento: 22/05/1953, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Pastor e de Maria Teixeira de Souza. A preten-
dente: ALZIRA PEREIRA DE SOUSA, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Pavão, MG, data-nascimento: 03/07/1945, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Clemente Pereira da Cruz e de Maria Rosa da Costa.

O pretendente: JONES ANESIO DE CASTRO ROCHA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wanderlin Ferreira da Rocha e de Lelita de 
Castro Rocha. A pretendente: ANNA KELLY ALVES DA SILVA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1996, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Alves da Silva e de Irani Gomes 
da Silva Alves.

O pretendente: RODOLFO VIEIRA DA SILVA, profissão: biomédico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Roberto Vieira da Silva e de Maria Betania Almeida da Silva. 
A pretendente: SHERON SOUZA DO NASCIMENTO, profissão: auxiliar de saúde bu-
cal, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/07/1996, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lindolfo do Nascimento e de Elisangela 
Santos de Souza do Nascimento.

O pretendente: EDSON FERREIRA DA SILVA, profissão: vendedor autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rolândia, PR, data-nascimento: 26/02/1981, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Benedito Eufrazio da Silva e de Ivonete Ferreira 
da Silva. A pretendente: TATIANA ASSIS CARDOSO, profissão: gerente de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/01/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo Bispo Cardoso e de Waldemir Assis 
Cardoso.

O pretendente: JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA, profissão: securitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1988, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Valter Alves de Oliveira e de Queusa Rosa de Oliveira. 
A pretendente: JULIANA SOBRAL ANTONIO, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdomiro Antonio e de Silvana Melo Sobral.

O pretendente: LINCOLN DE LIMA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Santo André, SP, data-nascimento: 21/09/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Leonidas Dias de Lima e de Eliane Aparecida Esquilache de Lima. A 
pretendente: THAIS DE ABREU ANDRADE, profissão: projetista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Reginaldo Francisco de Andrade e de Edilaine Cornelia de Abreu.

O pretendente: DAVI BABA DE OLIVEIRA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Julio Xavier de Oliveira e de Julia Meriko Baba de Oliveira. A 
pretendente: MONIQUE SANTANA DE SOUZA, profissão: analista de RH, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Almeida de Souza e de Monica Santana 
dos Santos.

O pretendente: BRANDON DOS SANTOS NOGUEIRA, profissão: engenheiro de te-
lecomunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/06/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vladimir dos Santos No-
gueira e de Fabiana Cristina de Souza. A pretendente: DANIELLE PESSOA DE PAULA 
BARILE, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 24/06/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Ricardo de Souza Barile e de Gislene Pessoa de Paula Barile.

O pretendente: VALMIR BARBOSA, profissão: porteiro, estado civil: viúvo, naturalida-
de: Castro Alves, BA, data-nascimento: 15/05/1965, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Juvenal Barbosa e de Rosalina Barbosa. A pretendente: MARIA DE 
LOURDES DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalida-
de: Caruarú, PE, data-nascimento: 16/10/1965, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de João Caetano da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: ANTONIO GILLIARD ALVES DE BRITO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 29/10/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Soares de Brito e de Maria de Lour-
des Alves de Brito. A pretendente: MARIA DE JESUS CARDOSO PALMEIRA, profis-
são: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Velho, RO, data-nascimento: 
10/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Expedito Palmeira da 
Silva e de Francisca Cardoso Marques.

O pretendente: JOHNNY BARROS MARIANO, profissão: auxiliar de produção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Wilson Mariano e de Fabia Barros 
da Silva. A pretendente: GIRLEIDE DE SOUZA BATISTA, profissão: assistente admi-
nistrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 
29/09/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Maciel Batista e 
de Verenaide Pereira de Souza.

O pretendente: GESIEL PAZ DE SANTANA GONZAGA, profissão: eletricista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jasiel Paz de Santana e de Rubenita Batista 
Paz de Santana. A pretendente: ERICA GONZAGA PAZ DE SANTANA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joel Gonzaga da Silva e de Rosinei-
de da Silva Lima.

O pretendente: NIVALDO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, profissão: autônomo, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 01/05/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nivaldo João de Oliveira e de Maria José Car-
melino de Oliveira. A pretendente: MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA, profissão: 
comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Joaquim do Monte, PE, data-
nascimento: 14/05/1967, residente e domiciliada em Guararema, SP, filha de Francisco 
Ferreira da Silva e de Margarida Filomena da Silva.

O pretendente: PAULO SIMPLICIO DA ROCHA, profissão: confeiteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João, PE, data-nascimento: 15/10/1968, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Simplicio da Rocha e de Angelina Ester da 
Conceição. A pretendente: MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS, profissão: 
babá, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 26/05/1974, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fernando Ferreira de Morais e de 
Lindinalva Paes de Morais.

O pretendente: JACKSON RODRIGO DOS SANTOS, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 19/07/1988, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Genival Messias dos Santos e de Raquel 
dos Santos Clementino. A pretendente: GISELE NEVES DA CRUZ, profissão: auxiliar 
de visual merchandising, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nasci-
mento: 31/08/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Francisco 
da Cruz e de Maria José das Neves Cruz.

O pretendente: RAPHAEL CARVALHO SILVA, profissão: operador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1997, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Orlando Silva Junior e de Rosana Alves de Carvalho 
Silva. A pretendente: ALEXIA DE SOUZA SANTOS, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexsandro Cicero dos Santos e de Joelma 
de Souza.

O pretendente: WÉLLINGTON ALVES COSTA, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Wellington Dias Costa e de Irene Alves do 
Monte. A pretendente: RENATA BRANDÃO LULA, profissão: enfermeira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1987, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Coelho Lula e de Jane 
Brandão Dias Lula.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 13/03/1998, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Rodrigues de Souza e de Rosania dos Santos 
Oliveira Souza. A pretendente: THAYS MILLENA FELIX DA SILVA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 31/10/1997, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edigerson José da Silva e de Macilene 
Messias Felix.

O pretendente: EDERLEI VALÉRIO DA SILVA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/04/1988, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Valério da Silva e de Sonia 
Maria Chaves Silva. A pretendente: RENATA MANTA RODRIGUES DIAS, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 04/06/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos 
Eduardo Rodrigues Dias e de Margaret Manta.

O pretendente: WANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO, profissão: analista de 
suporte técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória, ES, data-nascimento: 
27/08/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Batista 
do Nascimento e de Ana Merícia Lopes do Nascimento. A pretendente: EDINETE SILVA 
ARAUJO, profissão: analista financeira, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, 
SP, data-nascimento: 29/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Evangivaldo Evangelista Araujo e de Noêmia Batista da Silva.

O pretendente: ROBERT MOREIRA DA SILVA RODRIGUES, profissão: analista 
de operações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/06/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wanderlei Rodrigues e 
de Andrelina Maria Moreira da Silva Rodrigues. A pretendente: DAYANE APARECIDA 
LIRA DA SILVA, profissão: analista comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Edvaldo José da Silva e de Maria Jose de Lira.

O pretendente: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1989, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Walter da Silva e de Silvia Regina Pereira de Almeida. A 
pretendente: MARIA SHEILA DOS SANTOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose Edes dos Santos e de Maria Istelina dos Santos.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Francisca Juvaneide 
de Oliveira Silva. A pretendente: AGATA MELISSA DOS SANTOS OLIVEIRA, profis-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Santos Oliveira 
e de Keila Bezerra dos Santos Oliveira.

O pretendente: JOSÉ RENATO ARAÚJO DE SOUSA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itarema, CE, data-nascimento: 07/12/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Arimar de Sousa e de Lúcia Alves de Araújo. 
A pretendente: SARAH ISAURA SEVERINO DA SILVA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Flavio Lourenço da Silva e de Gislaine 
Severino da Silva.

O pretendente: EVERTON TERLECHI DE SOUSA, profissão: técnico em eletrotécnica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1990, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Pedro Gomes de Sousa e de Odilia 
Terlechi. A pretendente: VANESSA MARCONDES ROCHA, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio dos Santos Rocha e de 
Vânia Marcondes Rocha.

O pretendente: KEVIN MIKIO ALVES IWANO, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Elcio Mikio Coelho Iwano e de Adriana Nascimento Alves. A 
pretendente: PALOMA SANTOS DIAS GERMANO, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1994, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Alessandro Germano e de Katia Santos Luiz 
Dias.

O pretendente: JONATHAN SANTANA ANDRADE, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1999, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Dias de Andrade e de Maria Ramos Santana 
de Andrade. A pretendente: GABRIELLE SIQUEIRA SILVA, profissão: auxiliar de escri-
tório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/2002, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilvam Joaquim da Silva e de Maria 
José de Siqueira Silva.

O pretendente: ELTON SOARES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/02/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Soares e de Marcia Ferreira Soares. A preten-
dente: KELLY CRISTINA DA SILVA LEMOS, profissão: auxiliar fiscal, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jarbas Nogueira Lemos e de Terezinha de 
Lourdes da Silva.

O pretendente: ABNER SOUSA SENA FURTADO, profissão: auxiliar de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdecir de Souza Furtado e de Eliana de 
Sousa Sena Furtado. A pretendente: KARINE DA SILVA FEOLA, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Cristiano Apárecido Feola e de Marli dos Santos Custodio 
da Silva.

O pretendente: RODRIGO PAULINO ANASTACIO, profissão: estoquista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Anastacio Neto e de Leni Paulino. A 
pretendente: NATÁLIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mario Severino da Silva e de Severina Maria da 
Conceição Silva.

O pretendente: FERNANDO BERNARDES BORTOLOTTE, profissão: vendedor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Bortollotte e de Amalia Margarida 
Bernardes Pinto Bortolotte. A pretendente: BRUNA MEDEIROS CRUZ, profissão: auxi-
liar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/09/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Enio Fiuza Cruz e de 
Roseli Medeiros Cruz.

O pretendente: RAFAEL SOUZA BEZERRA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itabaiana, SE, data-nascimento: 16/03/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Helenildo da Silva Bezerra e de Maria José Souza. A pretenden-
te: YASMIN DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Joelma da Silva.

O pretendente: JONAS GABRIEL SANTANA CRUZ, profissão: radiologista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fabiano Evangelista Cruz e de Sabrina de 
Aquino Santana. A pretendente: LETÍCIA MARIANA XAVIER, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Willian Xavier e de Maria 
Aparecida de Lima Xavier.

O pretendente: ANDERSON RODRIGUES DE JESUS, profissão: líder de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1978, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademar Rodrigues de Jesus e de Maria 
Aparecida Pereira de Jesus. A pretendente: JULIANE PEREIRA RAMOS, profissão: 
gerente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 13/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson Ademir 
Ramos e de Ezeni Pereira Ramos.

O pretendente: MÁRIO ROBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA, profissão: motoris-
ta de aplicativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/01/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amaro Gomes Moreira e 
de Catarina de Oliveira Moreira. A pretendente: ANGELITA JORGINA DE PAIVA, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Itanhomi, MG, data-nascimento: 
27/06/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Martins Paiva e 
de Branca Rosa de Paiva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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As pequenas e médias 
empresas padecem 
de conhecidos males 
brasileiros, entre os 
quais, o pior deles, a 
insegurança: jurídica e 
negocial

A falta de uniformidade 
decisória de nossos 
Tribunais e o descum-

primento de contratos são as 
principais causas da aludida 
insegurança, que geram de-
sincentivo ao empreende-
dorismo e a investimentos. 
Quando uma empresa é 
impactada pela insegurança, 
seja ela jurídica ou negocial, 
a sua pior consequência é o 
encerramento de suas ativi-
dades, com a demissão de 
funcionários e a suspensão da 
geração de empregos, renda, 
inovação e recolhimento de 
impostos; o que, tecnica-
mente, pode ser designado 
como impacto negativo na 
sua função social.

Especificamente em re-
lação ao sistema Judiciá-
rio brasileiro, temos sérios 
problemas caracterizados 
pela sua lentidão e por ser 
contraditório para as causas 
privadas, principalmente, na 
seara trabalhista. Do ponto de 
vista tributário, temos regras 
profusas e confusas, fiscali-
zadas por um aparato estatal 
insensível, apresentadas por 
um quebra-cabeça formado 
por peças antiempresariais.

Neste cenário, e para 
superar a pandemia da Co-
vid-19, precisamos que as 
empresas e os empresários 
tenham segurança jurídica 
e negocial. E, para isso, não 
há dúvida de que a solução 
está em novos investimentos. 
Contudo, como enfrentar tal 
situação se não há dinheiro 
em circulação para investir? 
A resposta está no crédito 
e no modo como este pode 
ser obtido para fomentar a 
economia e suas atividades 
empresariais. É de se ressal-
tar que o grau de segurança 
jurídica e a facilidade para a 
obtenção de crédito implica 
até mesmo em redução das 
taxas de juros. 

Entretanto, temos hoje, 
de modo preocupante, uma 
proposta oriunda do grupo 
de Inovações do Mercado 
de Capitais do Ministério da 
Economia que modifica cer-
ca de 100 anos de conteúdo 
normativo estável. Ora, vale 
lembrar que quando prescri-
ções normativas funcionam 
bem, por tanto tempo, há 
sempre boas razões para 
mantê-las! A obtenção de um 
crédito depende, em geral, 
do oferecimento de uma 
garantia para os credores. 
Para que a sociedade tenha 
conhecimento de que bens 
já foram dados em garantias 
funciona o sistema de Regis-
tros Públicos. 

Pois, para uma garantia va-
ler contra todos os membros 
de uma sociedade, é preciso 
que haja condições reais de 
conhecimento da garantia. 
Um registro de difícil co-
nhecimento não tem efeito 
jurídico algum em um mundo 
em que as pessoas podem se 
socorrer ao Poder Judiciário. 
Após o registro realizado 
corretamente, o credor opõe 
sua garantia em face de todos 
os membros da sociedade, 
mesmo que não tenham par-
ticipado do contrato.

O registro da garantia, por-
tanto, é feito no interesse de 
toda a sociedade ou de todo 
um mercado, para que nin-
guém seja lesado ao negociar 
sem o conhecimento, real 
ou potencial, de que o bem 
está servindo de garantia a 
um credor. No caso de imó-
veis, as garantias podem ser 
consultadas no cartório da 
localização do bem. No caso 
dos bens móveis, no cartório 
de Títulos e Documentos, mas 
qual? Como os contratos estão 
sob a guarda do credor e são 

registrados no seu interesse, 
é evidente a competência 
do cartório do domicílio do 
credor para esta finalidade. 

O registro da garantia ex-
clusivamente no domicílio do 
credor era a regra do Decreto 
Lei 911/1969, na gestão do 
Ministro Delfim Netto, que 
instituiu a alienação fiduciária 
dos bens móveis. O registro no 
domicílio do credor igualmen-
te permite que um terceiro 
de boa-fé pesquise a situação 
de determinado devedor que 
mudou de domicílio desde a 
constituição de garantia. Mas 
a competência do registro 
deve incluir, ainda, o domicílio 
do devedor, a fim de permitir 
que o terceiro de boa-fé pes-
quise a situação da pessoa 
com quem vai contratar no 
cartório do seu domicílio. 

Esses registros repetidos 
não são excessivos. Nenhum 
credor quer discutir judicial-
mente a boa-fé de um terceiro 
e arriscar perder a garantia 
de um devedor inadimplente. 
Por isso o registro no domicí-
lio do credor e no domicílio do 
devedor tem sido uma norma 
jurídica estável e centenária 
no nosso Direito. É esta a 
razão de não haver mais dis-
cussão judicial, em um país 
com milhões de demandas, 
sobre terceiros de boa-fé no 
crédito com garantia móvel. 

No século 19 a competência 
dos cartórios era incerta e “a 
presunção de conhecimento 
deveria ser apreciada pelo 
juiz, em cada caso” nas pala-
vras de Serpa Lopes. Ocorre 
que o Ministério, preocupado 
com o custo do duplo registro, 
propõe uma regra em que o re-
gistro no domicílio do credor 
fica proibido. Isso prejudica os 
credores. Hoje o primeiro ato 
de inscrição ocorre no mes-
mo dia da apresentação dos 
contratos, pelos credores, nos 
cartórios de seus domicílios. 
Amanhã passarão dias sem 
qualquer proteção jurídica. 

O devedor poderá falir ou 
contratar com terceiro de 
boa-fé enquanto o credor 
tenta o registro. Pior, ainda 
é proposta uma localização 
incerta do registro, o que des-
monta a segurança jurídica do 
sistema inteiro. Na minuta é 
previsto um único registro, 
em qualquer cartório, mesmo 
se diversos devedores ou ga-
rantidores tenham domicílios 
diferentes. 

Será comum que um ter-
ceiro de boa-fé pesquise os 
cartórios do domicílio do 
devedor e do credor e não 
encontre nada, pois o registro 
foi feito apenas no cartório 
do domicílio do garantidor. 
O terceiro, se lesado ao con-
tratar com o devedor, poderá 
opor judicialmente sua boa-
fé contra o credor. Há risco de 
que pessoas eivadas de má-fé 
aleguem desconhecimento 
da garantia. É preciso uma 
norma que permita o registro 
nos cartórios do domicílio 
do credor, nos domicílios 
de todas as partes e que, 
ainda, tenha custo justo e 
adequado. 

Enfim, é de se concluir que 
o Brasil, infelizmente, ainda 
dá pouca importância para a 
segurança jurídica e negocial 
e consequente estabilidade 
no ambiente empresarial. 
Seu pleno desenvolvimento 
depende do entendimento 
de que a solução para o país 
atingir o equilíbrio econômico 
e social está no seu imple-
mento. 

Somente, assim, estimu-
lando investimentos e novos 
empreendimentos que sur-
girão novos empregos, mais 
tributos, renda, elementos 
responsáveis o desenvolvi-
mento econômico, em bene-
fício de todos.

(*) - É doutor em Direito pela PUC/
SP, Professor de Direito Comercial do 

Mackenzie e PUC/SP. Foi Presidente 
da JUCESP e do IPEM/Sp. 

Foi Secretário Nacional do 
Consumidor - Senacon.

Armando Luiz Rovai (*)

Reflexos negativos 
da insegurança jurídica e 
negocial 
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