
Quantas vezes acreditamos que estávamos nos comunicando de 
forma correta, mas ao finalizar uma explicação percebemos que a 
outra pessoa não entendeu quase nada do que queríamos dizer ou 
escrever? Ser melhor compreendido, e entender para quem estamos 
falando, são princípios básicos de uma comunicação eficiente.Quan-
do utilizamos a comunicação como objetivo dentro das estratégias 
de negócios, para gerar maior engajamento, precisamos torná-la 
ainda mais assertiva para que alcance o resultado esperado.  
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Podemos dizer que o ano de 2021 foi de transição para o mer-
cado de pagamentos, e o que se observou nesse período servirá 
de base para as estratégias de negócio adotadas daqui por diante. 
Notamos um aumento de demanda para aprofundar o entendimento 
do transacional online e das vendas não presenciais, bem como 
tendências evolutivas desse segmento para os próximos anos, caso 
da consolidação do figital – modelo das operações híbridas dos 
meios físico e digital.  

Meios de pagamento precisam se adaptar 
ao figital

Atualmente, no Brasil, toda a geração de eletricidade renovável 
oriunda de fontes eólicas é decorrente de usinas terrestres (onshore), 
não havendo, até o momento, usinas marítimas (offshore) operantes 
- em que pese, segundo dados do IBAMA, existam em análise projetos 
de parques eólicos offshore com aproximadamente 46 gigawatts de 
potência, distribuídos por cerca de 23 projetos a serem desenvolvidos 
em diversos Estados brasileiros.

Mercado brasileiro recepciona 
regulamentação de energia eólica offshore

kentoh_Canva

News@TI

OneTrust abre inscrições para a Conferência 
Global TrustWeek 2022

@A OneTrust, a plataforma referência do setor para operacionalizar 
a confiança, abriu na última quinta-feira (10 de fevereiro) as ins-

crições para a TrustWeek, a conferência global anual que reúne líderes 
em privacidade, GRC, ética e ESG na jornada para a confiança. Pela 
primeira vez a TrustWeek acontecerá em 4 países, incluindo o Brasil. O 
evento, com todo conteúdo em Português, será em São Paulo, nos dias 
21 e 22 de Junho. A TrustWeek terá palestras, workshops interativos, 
sessões dirigidas por parceiros e profissionais, e painéis envolventes 
em cinco sessões: Confiança Inovação, Privacidade e Governança de 
Dados; GRC e Garantia de Segurança; Ética e Conformidade; e ESG e 
Sustentabilidade. A programação incluirá as principais mentes do setor 
que estão reimaginando como construir confiança para apoiar as orga-
nizações e fazer dela a base dos valores da empresa (https://www.one-
trust.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=otwebsite&utm_
campaign=trustweek&utm_term=reglaunch).    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução: (https://www.onetrust.com/?utm_source=pressrelease&utm_
medium=otwebsite&utm_campaign=trustweek&utm_term=reglaunch)

O desejo recorrente das empresas é 
sempre diminuir os custos à medida 
em que aumenta a produção, 
garantindo assim ainda mais lucros. 
Com o avanço tecnológico, esse 
objetivo tem se tornado cada vez 
mais alcançável, porém é necessário 
ir além do uso de boas ferramentas. 

Para reduzir os custos das operações de 
forma inteligente, é essencial envolver 

planos, estratégias, objetivos, análises e 
visões de futuro no atual segmento e em 
relação ao mercado e às perspectivas dele.

 
Identificar os pontos de despesa, com-

preender o passo a passo de operações 
e as minúcias dos gastos são medidas 
primárias de um plano eficiente. Começar 
percebendo onde estão os ônus é o que 
permite avistar possíveis economias, seja 
com matéria-prima, redução de espaço ou 
até mesmo na mão de obra.

 
Após o início da pandemia, os comporta-

mentos foram alterados, tanto em relação 
ao padrão de consumo dos clientes, como 
pela necessidade de adaptação das empre-
sas à tecnologia para o negócio continuar 
operando e, assim, alcançar o consumidor 
e seus desejos. 

Empresas passaram a buscar e utilizar 
ferramentas tecnológicas que eram cogi-
tadas para serem implementadas e terem 
seu pico de uso somente no futuro, o que 
acelerou a transformação digital e incitou 
a competitividade do mercado. 

Porém, ainda há espaço para crescimento 
do uso de soluções em diversos segmentos 
que não se atualizaram ao uso de soluções 
digitais. É o caso dos embarcadores: quan-
do se trata de otimização e roteirização 
logística, apenas 50% e 47% das empresas 
utilizam ferramentas para auxiliar nessas 
atividades, de acordo com uma pesquisa 
realizada pela H2R Pesquisas Avançadas 
em parceria com a Totvs.

Redução de custos na distribuição: 
como aplicar estratégias inteligentes?
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 Companhias com equipes bem prepara-
das devem fazer uso de tecnologias espe-
cíficas para amparar as ações cotidianas, 
além de se adequarem às mudanças do 
mercado com atenção às necessidades 
do cliente e à disposição para instaurar 
uma cultura preparada para testar novas 
estratégias. É possível mexer em um time 
que está ganhando e garantir um resultado 
com ainda mais folgas.

 
Por exemplo, em meio a tantas novidades 

diante das necessidades que surgiram em 
quase dois anos atípicos, destacou-se o 
e-commerce, priorizando a satisfação dos 
clientes desde o momento inicial da compra 
até o pós-venda. 

Neste sentido, para garantir a redução 
de custos com operações de modo inteli-
gente, deve ser levado em consideração o 
uso de tecnologias para auxiliar o trabalho 
da logística, um dos principais setores das 
distribuidoras que, quando desorganizado, 
reverbera em falhas nos processos de 
entrega, além de causar desperdício de 
produtos, espaço e tempo, o que também 
afeta o cliente.

 
O WMS (Warehouse Management 

System), por exemplo, é responsável 
por eliminar cerca de 70% dos erros de 

separação de mercadorias, aumentando a 
produtividade dentro do estoque e fazendo 
com que todos os produtos sejam devida-
mente encontrados dentro do centro de 
distribuição em um tempo hábil. 

Além da organização do armazém, como 
toda a operação do atacadista distribuidor 
está interligada, é fundamental que a 
logística também esteja preparada para 
facilitar as entregas. Neste caso, o Delivery 
Management System fornece a montagem 
de melhores rotas, o acompanhamento do 
motorista e os status da entrega enquanto o 
Transportation Management System ofere-
ce o controle de frotas e a manutenção dos 
caminhões e peças, prevenindo problemas 
que podem gerar mais gastos no futuro.

 
Sempre há espaço para redução de 

custos, sejam em processos mais críticos 
ou apenas pequenas mudanças para se 
adequar às necessidades do mercado. A 
tecnologia é fundamental para atingir esse 
objetivo, mas o diferencial está na cultura 
de inovação da empresa, responsável pelo 
planejamento e pela execução de uma 
operação de sucesso.

 
(*) - É especialista em logística da MáximaTech e da onBlox, empresas 

do Grupo Máxima, líder em soluções para força de vendas, e-commerce, 
trade marketing e logística (https://maximatech.com.br/).

Arocs foi destaque no evento 'Força Bruta'
O caminhão extrapesado Mercedes-Benz Arocs 8x4, basculante para 

severas operações da mineração e da construção pesada, estreou com 
sucesso num evento esportivo internacional no Brasil. Puxar o Arocs 
por 15 metros – um caminhão de 12 toneladas – foi a prova final do 
Força Bruta 2022, competição que estabeleceu duros desafios de força 
e resistência a quatro dos homens mais fortes do mundo. Jean-François 
Caron, do Canadá, foi o grande vencedor, conquistando a pontuação 
máxima após as três provas do dia. Ele foi o único a levantar a “Carroça 
Humana” com 9 pessoas, além de arremessar 10 barris, entre 17 e 26 kg, 
sobre uma barra de 5 metros de altura, no menor tempo. Por fim, Caron 
foi quem puxou o Arocs por 15 metros no menor tempo. O evento foi 
realizado na manhã de domingo (13), em Cotia, na Grande São Paulo.   

 Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: Rodrigo Dod/Força Bruta

IMPERATIvO EsTRATégICO

TRANsFORMAçãO DIgITAl E PEssOAs:  
As ChAvEs PARA A CONsTRuçãO DO FuTuRO

    Leia na página 4

Sisu abriu inscrições
Até a próxima sexta-feira (18), 

estão abertas as inscrições para o 
Sisu (Sistema de Seleção Unifica-
da) no site: (https://sisu.mec.gov.
br/#/). São oferecidas aos partici-
pantes do Enem, 221.790 vagas em 
125 instituições públicas de ensino 
superior, em cursos de graduação 
e de ensino a distância. Segundo 
o MEC, 84,5% das vagas são para 
instituições federaism (ABr).

Com 45 projetos inscritos e oito finalistas, a TIM e o AgTech 
Garage, hub de inovação sediado em Piracicaba (SP), anunciam 
o projeto da startup iPonia como selecionada para realizar testes 
de Prova de Conceito (POC) no Centro de Pesquisa da TIM. A 
startup de São Paulo tem aproximadamente um ano de operação e 
se destacou por oferecer uma proposta de teste sobre a solução de 
controle de irrigação inteligente que já está disponível no mercado 
para diversos clientes pelo país, em culturas protegidas e de alto 
valor, como flores, morangos e tomates, além de hidropônicas. 
Os primeiros testes da iPonia em ambiente 5G devem acontecer 
ainda no primeiro trimestre e contarão com especialistas da TIM 
para suporte e coordenação (www.tim.com.br).

Projetos selecionados em primeira chamada 
de startups para 5G

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/transformacao-digital-e-pessoas-as-chaves-para-a-construcao-do-futuro-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/comunicacao-desafios-para-engajar-diferentes-publicos-em-negocios-digitais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/meios-de-pagamento-precisam-se-adaptar-ao-figital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mercado-brasileiro-recepciona-regulamentacao-de-energia-eolica-offshore/
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A necessidade de 
atualização das 

lideranças na área 
industrial

Nos últimos anos, 
a introdução de 
soluções tecnológicas 
no ambiente 
industrial tem 
se demonstrado 
essencial, na medida 
em que se mostra 
cada vez mais 
necessária

Principalmente para 
quem busca cons-
truir uma gestão 

disruptiva, competitiva e 
alinhada com um mercado 
exigente e dinamizado. 
Entretanto, indo além dos 
benefícios técnicos ligados 
às operações, é preciso ter 
em mente o que, de fato, 
pode ser aprimorado no âm-
bito interno, no intuito de 
garantir que essa transição 
ao digital corresponda às 
expectativas e cumpra com 
seu propósito maior, que é 
simplificar e potencializar 
a participação das pessoas 
por trás do negócio.

Trazendo a reflexão para 
a realidade de pequenas e 
médias indústrias, em mui-
tos casos, demanda-se um 
processo de transformação 
cultural, a fim de superar 
métodos de trabalho que 
já não oferecem mais a 
eficiência desejada. Essas 
organizações, majoritaria-
mente, se encontram em 
um estágio inicial de digi-
talização e, como qualquer 
mudança complexa, é natu-
ral que pontos de aprimora-
mento sejam evidenciados.

Nesse contexto, o líder 
exerce uma função cuja 
importância se estende à 
aceitação de seus colabora-
dores, para que a inovação 
seja normalizada na rotina 
de operações. Porém, o que 
alguns deixam passar é o 
grande número de contri-
buições que a tecnologia 
proporciona ao gestor e 
seu dia a dia de atuação, 
afetando a gestão em sua 
totalidade.
	 •	Liderança não pre-

cisa ser sinônimo de 
exaustão - Geralmen-
te, a figura de liderança 
permanece envolvida 
com cargas horárias 
extensas, lidando com 
problemas recorrentes 
e comuns ao gerencia-
mento de fábrica. Por 
exemplo, se uma fer-
ramenta que roda mil 
peças por minuto para 
de funcionar, é provável 
que esse entrave acar-
rete um efeito dominó 
de situações proble-
máticas, desde a perda 
de tempo hábil pelo 
retrabalho até a pressão 
sobre as pessoas envol-

vidas na atividade. 

O resultado é um clima 
de incerteza que apenas 
desestimula a resiliência 
entre os colaboradores. 
Outro aspecto negativo é 
a dificuldade de se desco-
nectar da função. Afinal, 
mesmo em casa, o gestor 
continua tratando de temas 
relacionados à empresa, 
seja pelo próprio celular 
ou outros meios, cuidando 
de questões que poderiam 
ser contornadas por vias 
digitais - novamente, desta-
ca-se a simplificação como 
fator preponderante para a 
adesão a novas tecnologias.
	 •	Tecnologia a servi-

ço do protagonismo 
humano - O aprimo-
ramento tecnológico 
das lideranças está 
intrinsicamente ligado 
ao fenômeno da trans-
formação digital sobre 
o campo industrial. Se 
tomarmos como parâ-
metro a realidade de 
gestores que trabalham 
com plataformas manu-
ais, como planilhas de 
controle e até mesmo 
práticas de contagem 
de estoque, o espaço 
para o desenvolvimento 
estratégico é extrema-
mente amplo. 

Hoje, existem sistemas 
elaborados justamente 
para executar essas tarefas 
de forma automatizada. 
Portanto, não se trata de 
ofuscar o protagonismo hu-
mano, mas de respaldá-lo 
com os melhores artifícios 
disponíveis no mercado. 
Nesse sentido, após o re-
conhecimento de pontos 
a serem reformulados, é 
importante visualizar com 
clareza como e onde a ino-
vação pode ajudar. 

Além da automatização 
de processos e a liberação 
dos profissionais para fins 
estratégicos, o líder terá 
tranquilidade para tomar 
decisões mais rápidas, se de-
dicando a temas gerenciais. 

Por fim, para organi-
zações menores ou até 
mesmo indústrias familia-
res, a escolha pela adoção 
de soluções inovadoras 
abre portas para uma ges-
tão em harmonia com os 
tempos atuais, no qual a 
liderança poderá exercer 
suas funções sob o olhar 
assertivo da tecnologia, 
reduzindo a ocorrência de 
falhas e atingindo um alto 
desempenho entre todos os 
departamentos.

 
(*) - Engenheiro Mecânico pela UERJ, 

é Diretor Comercial da Nomus, 
especializada no desenvolvimento 

de sistemas para excelência na 
gestão de indústrias. 

Thiago Leão (*)

Monitor do PIB 
aponta crescimento 
em 2021

O Monitor que sinaliza o PIB 
cresceu 4,7% em 2021. Pela 
ótica da produção, todos os três 
grandes setores de atividade 
(agropecuária, indústria e ser-
viços) cresceram no ano, com 
taxas, respectivamente, 0,6%, 
4,4% e 4,7%. Os dados foram 
divulgados ontem (15) pelo 
Ibre/FGV. A economia brasileira 
em 2021 compensou a queda de 
2020 crescendo 4,7%, graças, 
principalmente, ao crescimento 
do setor de serviços em virtude 
da vacinação contra a Covid-19. 

Pelo lado da oferta os desta-
ques foram construção, trans-
portes, serviço de informação 
e outros serviços. Pelo lado da 
demanda, o destaque foi a for-
mação bruta de capital fixo, com 
seus três elementos crescendo 
fortemente, destacando-se 
máquinas e equipamentos. O 
consumo das famílias, compo-
nente com maior participação 
na demanda, apresentou cres-
cimento de 3,4% com destaque 
para o consumo de bens semi-
duráveis. 

A indústria apresentou cres-
cimento de 4,4% em 2021, 
enquanto no ano anterior a 
queda foi 3,4%. Os principais 
responsáveis por esse cresci-
mento foram os componentes 
da construção e transformação 
que cresceram, respectivamen-
te, 9,0% e 4,6% em 2021. “A 
despeito do crescimento deste 
ano, o PIB é inferior ao registra-
do em 2013. Por sua vez, o PIB 
per capita de 2021 com valor 
de R$ 40.712,42 é inferior ao 
valor de R$ 41.069,01, anterior 
à pandemia (2019), e inferior 
ainda ao valor de 2010, de R$ 
42.348,22 ”, disse em nota, o co-
ordenador do Monitor, Claudio 
Considera (ABr).

Há tipos de empreendimentos inovadores, vem com força total e 
depois pode causar estrago para os investidores.

Vinícius Taddone (*) 
 

Inclusive, hoje em dia é 
realmente difícil encon-
trar alguma loja aberta, 

pelo menos aqui em São 
Paulo! Este efeito “paleta 
mexicana” acontece com 
muitas lojas e marcas que 
acabam decidindo se dedicar 
a um nicho que explodiu e 
começam fazendo muito 
sucesso, vendendo bastante, 
e de repente aquilo sai de 
moda e acabam fechando 
na mesma velocidade que 
abriram. E este é o chamado 
modismo.

Parece interessante para 
o empreendedor no começo 
quando surge o “boom” da-
quele determinado produto! 
É tudo muito rápido! A pro-
cura é alta, é tudo novidade, 
muita gente tem interesse, as 
vendas são espetaculares, é o 
assunto da vez! Porém, esses 
tipos de empreendimentos 
que parecem inovadores 
podem vir com efeito tsuna-
mi, ou seja, vem com força 
total e depois, pode causar 
estrago para os investidores 
e empreendedores.

Isso aconteceu com mui-
tas lojas do ramo de frozen 
yogurt, food trucks, com 

Algumas das profissões mais bem remuneradas fazem parte da 
área de atuação de muitos brasileiros.

O metaverso é um dos assun-
tos mais falados do momento. 
Antes mesmo desses ambientes 
serem apresentados pelo dono 
do Facebook, Mark Zuckberg, que 
anunciou a marca Meta no final de 
2021 jogando luz sobre o assunto, 
essa tecnologia que é um ponto 
de convergência entre o físico e 
o digital já existia. 

Hoje, diversos setores como Va-

rejo, Entretenimento e Indústria, 
por exemplo, estão procurando 
soluções para suas marcas atra-
vés do metaverso. Mas quando o 
assunto é educação corporativa, 
será que é possível oferecer apren-
dizagem através dessa tecnologia, 
sem a interação tradicional das 
salas de aula físicas? Essas rela-
ções didáticas podem se dar por 
meio avatares?

Para Richard Uchoa, CEO da 
LEO Learning, uma das prin-
cipais empresas de educação 
corporativa digital no país e 
também especialista em edu-
cação e RH há mais de 15 anos, 
esse novo universo ainda não 
é o caminho para a educação 
empresarial. 

“As empresas foram forçadas 
a adotar o home office como 

modelo de trabalho. Muitas vêm 
sofrendo para manter a cultura 
e já notaram a piora na saúde 
mental dos seus colaborado-
res. Uma pesquisa do LinkedIn 
mostra, inclusive, que 62% dos 
profissionais estão mais ansiosos 
e estressados e houve aumento 
de 151% em atendimentos psi-
cológicos. 

Por isso, não vejo como ten-

dência aplicar cursos neste 
formato. O mundo digital auxilia 
na aprendizagem e é possível 
formar profissionais sem sala de 
aula e professores, mas contanto 
que existam aproximações como 
discussões em fóruns e vínculos, 
mesmo que sejam por meio de 
webcam”, explica. - Fonte e mais 
informações:  (https://leolearning.
com.br/).

Tendência X Modismo: 
a importância de saber a diferença
Quem não se lembra da época em que as paletas mexicanas surgiram? Era uma verdadeira febre! 
Tinha uma paleteria a cada esquina, sempre com longas filas, bastante movimento, era novidade, todo 
mundo adorava e achava incrível! E da mesma forma que chegou, também foi embora

alta, com concorrência, e 
serem ‘moda’, não vão sumir 
de uma hora para a outra. 

Tendem realmente a fazer 
parte da nossa realidade, 
do nosso dia a dia, mesmo 
que de certo modo possam 
ser confundidos com um 
modismo por não serem ni-
chos tão conhecidos antes. 
Os restaurantes de comida 
japonesa já foram assim 
um dia, lembra? Por isso 
deixaram de fazer parte do 
nosso cotidiano hoje! Por 
isso, é uma tendência e não 
um modismo.

Mas sendo modismo ou 
tendência, a concorrência 
tende a ser alta, portanto 
é preciso ter cautela, e a 
verdade é que o ideal para 
mergulhar de cabeça em um 
negócio novo e ‘inovador’, 
se mantendo em destaque 
é que é necessário ter um 
diferencial, ter estudo de 
mercado, saber o que está 
fazendo. Planejamento es-
tratégico é fundamental 
antes de se aventurar.

 
(*) - Com certificações em Marketing 

Digital na Prática, Java Script, 
Lógica em Programação 

e experiência em Marketing 
Workshop na Walt Disney World 

Resort em Orlando, é presidente do 
BNI Sigma de São Paulo. 
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sites de compras coletivas, 
cupcackerias, dentre outros. 
Fato é que como muitas ve-
zes, além de ser simples, o 
investimento para abrir um 
destes negócios é baixo e a 
princípio não exige muito 
conhecimento, tornando o 
cenário atrativo. O problema 
é se manter depois. E na hora 
‘da empolgação’ nem todo 
mundo pensa nisso. 

E não que não seja bom 
investir nos modismos, mas 
isso deve representar so-
mente uma parcela do seu 
faturamento, e não todo ele. 
Você não pode depender 
disso. O melhor mesmo é 

investir nas tendências. Mas 
qual a diferença entre eles? 
A principal diferença é a 
velocidade em que aquele 
produto surge no mercado! 

Enquanto o modismo vem 
como um tsunami com força 
total e durando pouco; a ten-
dência surge gradualmente, 
sem muita força, vai toman-
do conta mais devagar, toma 
uma fatia do mercado, e 
lentamente vai crescendo. 
Alguns exemplos de tendên-
cias: hamburguerias gour-
mets, cervejarias artesanais, 
arenas de beach sports e 
boxes de cross fit. Por mais 
que sejam segmentos em 

Confira as profissões mais bem 
remuneradas nos Estados Unidos
Daniel Toledo, advogado 

que atua na área do Direito 
Internacional,  relata que 
algumas profissões são 
extremamente bem remu-
neradas no país e ainda 
pontua os maiores salários, 
em média, dos EUA.  

“Algumas dessas profis-
sões pedem a validação do 
diploma como, por exem-
plo, os médicos. Caso seu 
filho queira fazer medicina 
e você já pensa em se mudar 
para os Estados Unidos, 
talvez seja bom começar o 
curso na América do Norte 
para que ele não precise 
fazer uma validação, já se 
formando com a possibili-
dade de receber alguns dos 
salários mais altos do país”, 
explica.

A profissão mais bem 
remunerada nos EUA é a 
de anestesista. “A média 
anual de salário desse tipo 
de profissional fica em torno 
de US$ 271.440,00. Ao fazer 
uma cirurgia, muito pro-
vavelmente o anestesista 
terá um valor considerável 
na conta”, revela o advoga-
do. Logo abaixo, estão os 
cirurgiões odontológicos, 
ocupação que também pede 
a validação de diploma para 
imigrantes. “O salário de um 
cirurgião dentista aqui nos 
Estados Unidos é de, em 
média, US$ 234.990,00 por 
ano”, conta Toledo.

Algumas das profissões 
mais bem remuneradas 

fazem parte da área de atu-
ação de muitos brasileiros 
que querem se mudar para 
os Estados Unidos. “Essas 
profissões não precisam de 
validação de diploma, o que 
facilita a vida de imigrantes 
que atuam em alguns seto-
res. Dentre elas, a mais bem 
remunerada diz respeito 
aos profissionais de TI, que 
conseguem, em média, 
um salário anual de US$ 
161.730,00, mais ou menos 
treze mil dólares por mês”, 
pontua.

A atuação na gerência de 
médias e grandes empresas 
também pode render um 
bom salário, seja na área 
de finanças, marketing ou 
vendas. “Brasileiros são 
reconhecidos pelo seu de-
sempenho e criatividade na 
área de marketing e essas 
habilidades podem ser bem 
recompensadas nos Esta-
dos Unidos, que oferecem 
um salário médio de US$ 
154.470,00 por ano para 
esses profissionais. Gerentes 
de finanças ou de vendas 

também são bem recom-
pensados, com salários que 
beiram os US$ 151.510,00 
anuais”, relata.

Existem muitos profis-
sionais que atuam nesses 
setores no Brasil, mas 
muito provavelmente não 
conseguem salários próxi-
mos a esses. Isso acontece 
por diversos motivos, e 
essa é uma das principais 
razões para profissionais 
buscarem o processo de 
imigração para os Estados 
Unidos. 

“O Brasil não costuma 
valorizar esse tipo de profis-
sional, mas ele é valorizado 
fora do país. Comparando 
os salários dos dois paí-
ses, com certeza absoluta 
é possível enxergar um 
cenário extremamente 
diferente, pois os Estados 
Unidos oferecem muito 
mais vantagens para os 
trabalhadores em relação 
ao Brasil”, finaliza. - Fonte 
e mais informações, acesse: 
(http://www.toledoeasso-
ciados.com.br).
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A educação corporativa já está preparada para o metaverso?



Green bonds, 
para aplacar 

os impactos das 
mudanças do clima

Os green bonds, 
também conhecidos 
como títulos verdes, 
são papéis de 
dívida emitidos 
exclusivamente para 
financiar projetos 
que geram impacto 
ambiental

Eles são a compro-
vação de que a em-
presa está, de fato, 

investindo em ações que 
geram benefícios para o 
meio ambiente. O proces-
so de emissão de green 
bonds é rigoroso e sério. 
A empresa precisa definir 
um projeto para investir 
e comprovar a finalidade 
sustentável e seus impac-
tos. Os projetos ligados 
à eficiência energética e 
tecnologia têm apresenta-
do maior poder de atração 
de investimentos. 

As empresas estão cada 
vez mais apostando nesse 
segmento. Mapear essas 
oportunidades pode ser es-
tratégico para atrair novos 
investimentos que visam 
as questões ambientais 
em diversas etapas de seus 
processos, como por exem-
plo, gestão de resíduos, 
uso sustentável da terra, 
transporte limpo, conser-
vação da biodiversidade, 
adaptação às alterações 
climáticas, reuso de água, 
entre outros, capazes de 
trazer benefícios para a 
empresa e para as comu-
nidades onde atua. 

Há um leque de oportu-
nidades em investimentos 
que podem voltar para a 
própria empresa por meio 
de projetos que vão intensi-
ficar as ações ESG. Definido 
o projeto, o próximo passo 
é buscar a ‘second opinion’, 
uma importante etapa que 
consiste na contratação de 
uma instituição reconheci-
da, para revisar e atestar 
a viabilidade do projeto. 
Após esse aval, o projeto 
está apto para aprovação 
dos investidores. 

Assim que aprovado, os 
títulos verdes já podem 
ser emitidos. Os investi-
dores podem comprá-los 
ou negociá-los no merca-
do financeiro. O setor de 
papel e celulose apresen-
ta uma vantagem sobre 
os demais para emissão 
de green bonds, já que 
conta com estoque de 
CO2, proveniente de suas 
reservas florestais que 
compensam a emissão. 
Para isso, é fundamental 
que seja realizado um pla-
no de manejo adequado, 
certificado e que não gere 
impactos negativos para a 
biodiversidade, nascentes 
e comunidade local. 

De acordo com o último 
estudo da Indústria Bra-
sileira das Árvores, asso-

ciação responsável pela 
representação institucio-
nal da cadeia produtiva de 
árvores plantadas, o Brasil 
já atingiu a marca diária de 
1 milhão de novas mudas 
cultivadas para fins indus-
triais. O setor de celulose 
no país prevê investimen-
tos de R$ 35,5 bilhões até 
2023 em florestas, novas 
fábricas expansões, tecno-
logias e ciências. 

Esses dados, colocam o 
Brasil em posição de des-
taque, já que conta com 
modelos sustentáveis de 
manejo florestal, além dos 
benefícios do clima que au-
xilia na agilidade e desen-
volvimento das florestas. 
Segundo a Climate Bonds 
Initiative, os green bonds 
podem injetar R$ 700 
bilhões na agricultura até 
2030, além de auxiliar na 
adoção das práticas ESG. 

E um outro estudo da 
Oxford (2015), apontou 
que boas práticas de ESG 
resultam em melhor de-
sempenho operacional, o 
que confirma a relação po-
sitiva entre sustentabilida-
de e resultados financeiros. 
As questões climáticas não 
podem esperar. Diminuir 
as emissões de gases de 
efeito estufa e migrar para 
uma economia de baixo 
carbono é uma das princi-
pais urgências da agenda 
global. 

Só no Brasil, a emissão 
de green bonds totalizou 
US$ 4,25 bilhões em 2021, 
registrando um aumento 
de 41% em relação a 2020. 
Isso significa também, au-
mento em investimentos 
destinados a projetos e 
ações que têm por finali-
dade gerar impactos po-
sitivos no meio ambiente 
e, dessa forma, minimizar 
os efeitos que prejudicam 
e influenciam as mudanças 
de clima. 

Mais do que buscar em-
préstimos mais baratos 
daqueles oferecidos pelas 
instituições financeiras do 
mercado, os green bonds 
dão peso e corroboram com 
as reais intenções das em-
presas que se apresentam 
como ESG. O meio ambien-
te é nosso negócio. Preser-
vá-lo e desenvolvê-lo é a 
melhor e mais sustentável 
forma de viabilizar nossa 
existência. As empresas 
que ainda não estão inves-
tindo e olhando para o meio 
ambiente como estratégia 
de negócio, certamente 
não estão olhando para o 
futuro. 

Estão vendendo gato por 
lebre (greenwashing) e es-
tão mais preocupadas em 
falar que são ESG ao invés 
de serem ESG na prática. 

(*) - Bacharel em Ciências 
Econômicas pela FEARP/USP, com 

MBA Executivo pela Fundação Dom 
Cabral, é Chief Operating Officer da 

Melhoramentos. 
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3www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022
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Mas, muito além 
de ter em mãos 
tais mecanismos, 

os responsáveis por co-
mandar esses conteúdos 
devem buscar metodologias 
de ensino que ancorem o 
aprendizado dos adultos, 
incorporando a andrago-
gia na escolha da melhor 
tecnologia a ser aplicada 
nas soluções corporativas 
digitais. Fortemente im-
pulsionado pela pandemia, 
os treinamentos online se 
mostraram tão promissores 
quanto os presenciais. 

Além de proporcionar 
mais agilidade na difusão 
do conhecimento, eles 
permitem uma maior 
abrangência de pessoas 
sendo treinadas ao mes-
mo tempo – assim como a 
padronização, reprodução 
facilitada e atualização 
ágil de aulas. E, embo-
ra cada um tenha suas 
próprias preferências de 
aprendizado, com técni-
cas e estilos que trazem 
melhores resultados, com 
a tecnologia esse proces-
so pode ser facilmente 
personalizado e direcio-
nado para cada público, 
permanecendo alinhadas 
ao direcionamento estra-
tégico das organizações.

Em uma pesquisa feita 
pela consultoria Global 

Garantir a capacitação e treinamento dos colaboradores é tão 
importante quanto o funcionamento do negócio no mercado.

Tecnologia e andragogia 
(educação para adultos): a união perfeita 

para a educação corporativa
A educação corporativa é um dos principais pilares de todo negócio, capaz de proporcionar contribuições 
importantes para o desenvolvimento dos profissionais e, consequentemente, da empresa. Com os avanços 
tecnológicos, o que não faltam são recursos tecnológicos que possibilitam a melhor experiência de aprendizagem

exemplo, muitas platafor-
mas são capazes de iden-
tificar os conhecimentos 
e experiências prévios de 
um profissional para, a 
partir disso, desenvolver 
uma trilha de aprendizagem 
específica para as suas ne-
cessidades.

Muito além de contratar 
apenas com base nas com-
petências técnicas, garantir 
a capacitação e treinamento 
dos colaboradores se tornou 
tão importante quanto o 
funcionamento e destaque 
do negócio no mercado. 
Quanto maior for este inves-
timento, maior a atração e 
retenção dos profissionais, 
assim como a imagem da 
empresa como marca em-
pregadora.

O lado bom de toda essa 
tecnologia é que nunca foi 
tão acessível manter uma 
rotina de estudos constan-
te. Existem diversas ferra-
mentas disponíveis a serem 
adotadas pelas empresas. 
Basta que elas se lembrem 
de personalizá-las de acor-
do com os perfis e preferên-
cias de cada público, além 
de estabelecer metas claras 
para os resultados espe-
rados. Assim, todos saem 
ganhando e aprendendo 
muito mais.

(*) - É Mestranda em Tecnologias 
Emergentes em Educação 

e diretora da Treinar Mais, aplicação e 
gestão de treinamentos 

(www.treinamais.com.br).

Market Insights, o mercado 
internacional de educação 
corporativa digital ultra-
passou US$ 200 bilhões 
de investimentos, com 
expectativas ainda maio-
res de crescimento para 
os próximos anos. Não 
há dúvida da importância 
dessa estratégia para a 
capacitação e desenvolvi-
mento dos profissionais – 
contudo, é imprescindível 
que os treinamentos online 
estejam sempre atrelados 
a metodologias assertivas 
para a educação de adultos.

A pedagogia comumen-
te utilizada em diversas 
instituições de ensino não 
possui técnicas igualmente 
eficazes para a população 
com idade superior aos 23 
anos, uma vez que são dire-
cionadas prioritariamente 
a crianças e adolescentes. 

Muitos estudos, inclusive, 
mostram que os adultos 
necessitam de métodos 
particulares para obterem 
resultados diferenciados – 
como, por exemplo, serem 
colocados no centro do 
processo de aprendizagem, 
levando em consideração 
suas experiências, cotidia-
no e a aplicabilidade dos 
conhecimentos que serão 
adquiridos. São essas téc-
nicas que compõem o con-
ceito da andragogia.

Junto a este direciona-
mento, o uso da tecnologia 
é extremamente benéfico. 
Ferramentas e recursos 
digitais que viabilizam a 
aprendizagem significativa, 
colaborativa e adaptativa, 
se tornam valiosos aliados 
na aplicação de métodos 
andragógicos na educação 
corporativa online. Como 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002038-20.2014.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Diego da Conceição, Brasileiro, CPF 104.900.467-11, com endereço à Rua 
Roberto Cotrim, 779, CEP 27580-000, Itatiaia - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra SA, alegando em síntese: 
que, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 
26/06/2011, por volta das 06h39minhrs., o condutor, Diego da Conceição, trafegava com o veículo 
Marca Ford, Fiesta 1.6 Flex, ano 2010, cor Prata, placa HNN-3244, Renavam nº 217613683, que é 
de propriedade de Paula de Resende Automóveis Ltda na altura do Km 318+900, sentido norte da 
rodovia, perdendo o controle da direção ao adentrar a praça de P-03 (pedágio), vindo a chocar-se 
contra a sinalização existente na praça. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo 
Boletim de Ocorrência n.º 929.562 (doc. 04),. Os Requerentes também alocou pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
4.929,12 conforme demonstrativo anexo. 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 Santa Isabel, aos 01 de dezembro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004270-18.2021.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). José Carlos de França 
Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dunbar Serviços e Segurança Eireli, CNPJ nº 
13.649.411/0001-54, que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.080,95. 
Referente as faturas Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2022.  
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001467-49.2016.8.26.0450 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Piracaia, Estado de SP, Dr(a). Cléverson de Araujo, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Júlio Batista Rodrigues Boppre, CPF Nº 345.162.018-95 que CGMP – Centro de 
Gestão de Meios de Pagamentos S/A, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 6.487,77. 
devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não 
foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no 
prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de 
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 
30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. 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 Piracaia, aos 07 de fevereiro de 2022.  
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0040042- 53.2021.8.26.0100. O Dr. Antônio Carlos de 
Fiqueiredo Negreiros, Juiz de Direito da 7ªVara Cível do Foro Capital/SP, Faz Saber a Aluisio 
Henrique Bezerra, CPF Nº 120.761.388-62, RG Nº 248351540, que nos autos de cumprimento de 
Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 59.892,52, 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, 21 de Dezembro 2021.  
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1008837-20.2020.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV-Lapa, Estado de SP. Dr(a). Adriana Genin  Fiore Basso, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jose Felipe Huanca  Quispe, Boliviano, CPF332.879.048-92, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, objetivando o recebimento no valor de R$ 16.204,97 (agosto/2020), referente às 
taxas de conservação e melhoramentos do lote 06, da Quadra DP, do Loteamento Thermas de 
Santa Bárbara - Gleba II(atualmente denominado STA Bárbara Resort Residence II). 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, presumir-se-ão aceitos, pelo 
réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor conforme previsto no artigo 344 do C.P.C., 
ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2022. 

Allonda Ambiental Participações S.A.
CNPJ/ME nº 17.718.542/0001-05 - NIRE 35.300.450.884

Edital de Convocação - Assembleia Geral De Debenturistas
Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), ficam os Senhores titulares das debêntures em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) objeto do 
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Allonda Ambiental Participações S.A.”, celebrado em 25 de 
março de 2021, entre a Allonda Ambiental Participações S.A., na qualidade de emissora (“Emissora” ou 
“Companhia”) e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), com a interveniência e 
anuência (i) da Allonda Ambiental S.A., inscrita no CPNJ/ME sob o nº 04.060.779/0001-91 (“Allonda 
Ambiental”); (ii) Golving Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.099.318/0001-
08 (“Golving”); (iii) Allonda Engenharia e Construção Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.189.131/0001-
18 (“Allonda Engenharia”); (iv) Dalgali Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 17.660.650/0001-66; (v) Falowanie Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 17.660.150/0001-17, na qualidade de fiadores pessoas jurídicas (“Falowanie” e, em conjunto com Allonda 
Ambiental, Golving, Allonda Engenharia e Dalgali, “Fiadores Pessoas Jurídicas”); (vi) Leo Cesar Queiroz 
Cavalcante Melo, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.187.434-38 (“Leo Cesar”); e (vii) Luiz Gustavo Burihan 
Escobar, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.497.788-18, na qualidade de fiadores pessoas físicas (“Luiz 
Gustavo” e, em conjunto com Leo Cesar, “Fiadores Pessoas Físicas” e, em conjunto com Fiadores Pessoas 
Jurídicas, “Fiadores”), conforme aditado (“Escritura de Emissão”), convocados para reunirem-se em 
Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada no dia 02 de março de 2022, às 10 horas, de 
modo exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos do artigo 124, §2º-A, da 
Lei das Sociedades por Ações, da Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, conforme alterada e 
da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, conforme alterada, para deliberarem, nos 
termos da Escritura de Emissão, sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração da Cláusula 5.1 da Escritura 
de Emissão, a fim de incluir a possibilidade de realização de resgate antecipado facultativo total das 
Debêntures, pela Emissora, e a consequente inclusão das Cláusulas 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 
e 5.1.1.5, na Escritura de Emissão, referentes a tal mecanismo (“Resgate Antecipado Facultativo”); (ii) a 
autorização prévia para a constituição de ônus sobre quaisquer dos bens e/ou direitos da Emissora, dos 
Fiadores e/ou das Controladas Relevantes, inclusive, se for o caso, os bens e direitos objeto do “Instrumento 
Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sob Condição Suspensiva e Outras 
Avenças”, celebrado em 25 de março de 2021, entre a Allonda Engenharia, a Allonda Ambiental e o Agente 
Fiduciário (“Contrato de Garantia”), em favor da 2ª (segunda) emissão de debêntures da Emissora (“Nova 
Emissão”); e (iii) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos os atos, tomem 
todas as providências e adotem todas as medidas, necessárias e/ou convenientes, para a formalização, 
efetivação e administração das deliberações previstas nesta Ordem do Dia, incluindo, mas não se limitando 
a, (a) negociar e celebrar o aditamento à Escritura de Emissão; (b) enviar a respectiva comunicação à B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data 
do Resgate Antecipado Facultativo; e (c) negociar e celebrar os novos contratos de garantia que, 
eventualmente, venham a ser celebrados, no âmbito da Nova Emissão. Informações Gerais: Nos termos 
do artigo 71, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em 
primeira convocação, com a presença de Debenturistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por 
cento) das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer quórum. As deliberações, 
a serem tomadas em Assembleia Geral de Debenturistas, em primeira e em segunda convocação, sobre o 
item (i) acima dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 90% (noventa por 
cento) das Debêntures em Circulação. Já, as deliberações, a serem tomadas em Assembleia Geral de 
Debenturistas, em primeira e em segunda convocação, sobre os itens (ii) e (iii) acima dependerão de 
aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em 
Circulação. As informações para acesso à sala virtual da AGD e os documentos e informações pertinentes 
às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGD serão enviados aos Debenturistas habilitados, via 
correio eletrônico (e-mail). Aqueles que não os receberem poderão solicitá-los diretamente (i) à Companhia, 
pelo e-mail juridico@allonda.com ou (ii) ao Agente Fiduciário, pelo e-mail agentefiduciario@vortx.com.br. 
Nos termos do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, para participar da AGD os Debenturistas 
deverão apresentar, à Companhia (i) cópia do documento de identidade (Carteira de Identidade Registro 
Geral (“RG”), Carteira Nacional de Habilitação (“CNH”), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos 
conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde 
que contenham foto de seu titular); (ii) atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, 
conforme o caso; e/ou (iii) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O 
representante de Debenturista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia simples dos seguintes 
documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 
Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador 
que (b.i) comparecer à AGD, como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que 
terceiro represente o Debenturista pessoa jurídica. Com relação à participação por meio de procurador, a 
outorga de poderes de representação para participação na AGD deverá ter sido realizada há menos de 1 
(um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, em cumprimento 
ao disposto no art. 654, §1º do Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi 
passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a 
designação e a extensão dos poderes conferidos. A Companhia solicita o depósito prévio dos documentos 
necessários para participação na AGD com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência.  
A documentação poderá ser entregue na sede da Companhia ou do Agente Fiduciário ou, ainda, 
encaminhada (i) à Companhia, para o e-mail juridico@allonda.com ou (ii) ao Agente Fiduciário, para o 
e-mail agentefiduciario@vortx.com.br. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da AGD ainda 
que não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos em até  
30 (trinta) minutos antes do início da AGD, conforme Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 
2020. Atenciosamente,  São Paulo, 16 de fevereiro de 2022. Allonda Ambiental Participações S.A.
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Em meio a isso, a transformação digital segue 
como um imperativo estratégico para as organi-
zações e caminha junto com o desenvolvimento 

de talentos e o fortalecimento de relações de confian-
ça. Juntos, esses elementos impactam o nosso dia a 
dia como pessoas e profissionais e são chave para a 
construção de um futuro promissor.

 
Embora o cenário não pareça o mais propício e 

longe do ideal, as crises trazem oportunidades e os 
líderes empresariais estão repensando como ope-
rar ao longo de toda a cadeia de valor. Eles estão 
buscando maneiras aprimorar sua infraestrutura e 
ter mais flexibilidade, fortalecer a segurança ciber-
nética e reduzir o impacto ambiental a cada passo 
do caminho. 

Ao mesmo tempo, também estão redefinindo 
como os humanos e a tecnologia trabalham juntos 
e reforçando culturas organizacionais que colocam 
as pessoas em primeiro lugar. De fato, de acordo 
com uma pesquisa realizada pelo IBM Institute for 
Business Value, a inovação aberta, as parcerias 
com o ecossistema e as experiências integradas de 
clientes tornam-se cada vez mais importantes para 
os líderes empresariais. 

 
As escolhas e os investimentos que estão sendo 

realizados hoje definirão, em grande parte, as 
possibilidades que serão abertas para nós. Hoje 
já podemos contar com conhecimentos baseados 
em dados que ajudem nesse processo, para que 
cada tomada de decisão seja mais fácil, completa 
e segura. Então, como podemos tirar proveito de 
tudo isso para nos direcionarmos com sabedoria 
para o futuro? 

Dados do Banco Mundial indicam que o caminho da recuperação econômica pós-COVID na América Latina 
ainda é grande. Requer a estabilização de diversos fatores para que o crescimento da região de forma geral volte ao 

nível anterior à pandemia.

1. Focar no propósito - Os valores que são estabe-
lecidos pelas empresas são a base que permite gerar 
confiança e transparência para manter relaciona-
mentos fortes com funcionários, clientes, parceiros 
e todo o ecossistema. 

Eles são fundamentais para dar transparência 
empresarial e fortalecer as marcas, assim como 
indicar um rumo claro. É necessário que os valores 
sejam apoiados por objetivos específicos em torno 
da sustentabilidade ambiental e da responsabilidade 
social, permitindo medir regularmente os progressos 
realizados.

 
Nada disso é possível sem que as pessoas estejam 

no centro - isso cria a conexão com o propósito, que 

Pe
sh

ko
va

_C
an

va faz com que ele possa ser efetivamente refletido em 
ações. Líderes e funcionários devem estabelecer 
trocas que os façam sentir apoiados e possam tra-
balhar com autenticidade, o que contribui no curto 
e longo prazo para o bem-estar dos profissionais, 
das empresas e daqueles que por elas são atendidos.

 
2. Investir para se diferenciar - Adotar novas tec-

nologias vai para além de implementar as melhores 
abordagens, serviços e soluções para operar. É 
preciso investir na melhoria das competências que 
serão necessárias para lidar com essas tecnologias. 

Isso ajuda a fortalecer a colaboração entre humanos 
e a tecnologia, fundamental para obter o máximo 
da transformação digital, além de ser um caminho 
para minimizar as lacunas de integração. É preciso 
ter um olhar para áreas que já estão mais maduras 
nesse processo e outras que podem se beneficiar da 
inteligência artificial e da nuvem híbrida para não 
ficarem para trás. 

Ao mesmo tempo, a segurança é outro assunto a 
destacar. A adoção de uma abordagem de confiança 
zero pode fortalecer parcerias entre os ecossistemas 
e impulsionar a inovação, pensando na proteção 
em torno de cada envolvido, cada dispositivo e 
cada conexão. Bem implementadas, as tecnologias 
podem ajudar a gerar insights e promover a inova-
ção - tendo como catalizador desse movimento são 
as pessoas, sua expertise e o talento que aplicam 
nas atividades.

 
3. Abrir espaço para o aprendizado contínuo - A 

transformação é um processo contínuo. As empre-
sas devem aprender a lidar com os riscos e com os 
erros para encontrar a combinação de tecnologias 
que as leve para o próximo nível. E este próximo 
passo pode ser a disrupção. Desenvolver agilidade 
e buscar o aprendizado contínuo hoje é o passo que 
ajuda as empresas a se prepararem para enfrentar 
os grandes desafios que encontrarão no futuro.

 
É por isso que a inovação tem que ser tratada como 

um esporte de equipe, praticada entre membros in-
ternos e externos da organização. A colaboração deve 
permear as relações com parceiros e o ecossistema 
de forma ampla, muitas vezes incluindo inclusive 
a concorrência, e será cada vez mais necessária à 
medida que as indústrias sigam em seu processo de 
transformação digital. 

 
Para avançarmos em 2022 e vermos progresso 

para o futuro, é preciso um olhar atento para as 
pessoas e as relações que estabelecemos - e como a 
tecnologia é fundamental para enfrentar os desafios 
e aproveitar as oportunidades que virão.

 
(*) - É Presidente e Líder de Tecnologia IBM América Latina. 
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O que esperar 
do aprendizado 

corporativo neste ano

As demandas dos 
profissionais vêm 
mudando, seja por 
home office ou por 
trabalho híbrido, por 
conta da pandemia, 
ou por mais políticas 
de diversidade e 
inclusão

Essas mudanças, junto 
com as constantes 
transformações nas 

funções que os profissionais 
desempenham, requerem 
que eles adquiram novas 
habilidades – principalmen-
te as power skills (também 
chamadas de soft skills ou 
habilidades comportamen-
tais). Liderança, trabalho 
em equipe e comunicação 
são alguns exemplos de 
power skills, competências 
que não são apenas interes-
santes para o mundo corpo-
rativo – mas fundamentais. 

As empresas, visando atin-
gir os melhores resultados 
possíveis, devem oferecer 
treinamentos para os seus 
funcionários conquistarem 
essas habilidades. E, se os 
cursos online já eram a op-
ção mais prática e atualizada 
possível antes da pandemia, 
hoje também são uma opção 
segura.

De acordo com um rela-
tório que divulgamos pela 
Udemy Business, chamado 
‘2022 Workplace Learning 
Trends’, as principais ten-
dências de aprendizado 
de power skills no mundo 
corporativo para 2022 estão 
relacionadas a temas como 
comunicação e trabalho em 
equipe, liderança e gestão, 
produtividade e colabo-

ração e desenvolvimento 
pessoal e bem-estar.

Entre as habilidades de 
comunicação e trabalho em 
equipe, por exemplo, a que 
mais cresceu em consumo 
entre 2020 e 2021 por parte 
dos profissionais foi asser-
tividade, com um aumento 
de 250%. Já entre as com-
petências de liderança e 
gestão, o maior crescimento 
foi em cursos de diversida-
de e inclusão, um aumento 
de 205%. Competências 
táticas, como análise de 
Excel, também tiveram 
crescimentos expressivos 
no mesmo período – no caso 
da habilidade em questão, 
de 195%. 

Já entre as competências 
técnicas, gestão de banco 
de dados cresceu 475%, por 
exemplo. Habilidades como 
essas têm sido requisitadas 
pelas empresas inclusive 
de profissionais que não 
trabalham diretamente com 
dados. No Brasil, algumas 
das power skills que mais 
aumentaram em consumo 
por parte dos profissionais 
foram gestão de tempo, 
com um crescimento de 
226%, e liderança, com um 
crescimento de 116%. 

A demanda por essas habi-
lidades pode ter se intensi-
ficado na pandemia porque 
mais profissionais passaram 
a trabalhar de casa e en-
contraram o desafio de se 
adaptar a esse novo modelo. 
Seja em power skills, habi-
lidades táticas ou técnicas, 
o que podemos esperar do 
aprendizado corporativo é 
que ele seja atualizado, útil, 
prático e… online!

(*) - É diretor regional da Udemy para 
a América Latina (www.udemy.com).

Raphael Spinelli (*)

Unidos, Índia, México, Rússia, Senegal e Suécia vão se reunir em São 
Paulo para debater os principais pilares temáticos da atualidade, como 
saúde, finanças, indústrias de base, inovação, política, investimentos 
e negócios. O intuito do ‘WE Fórum” é criar oportunidade para que 
as participantes interajam e tenham possibilidades reais de promover 
negócios e investimentos. Por isso, incluirá “Road shows” e rodadas de 
negócios B2B para oferecer oportunidades de conectar novas ideias e 
projetos com potenciais fontes de financiamento. Também será lançado 
um fundo da Microsoft para startups de mulheres que elegerá as ini-
ciativas que serão beneficiadas, a partir das que tiverem se cadastrado. 
Inscrições e mais informações: (https://app.glueup.com/event/women
-entrepreneur-forum-39245/).

E - Consultores de Intercâmbio
Fazer um intercâmbio é o sonho de muitos. Mas, nem sempre é simples 
realizar. Recorrer aos serviços das agências envolve altos custos. Para 
eliminar esta intermediação e promover um relacionamento direto entre 
o consultor e o estudante, a Escola do Intercâmbio, formadora interna-
cional destes profissionais, está com mil vagas gratuitas para capacitar 
aqueles que desejam fazer parte deste mercado. Com a proposta de 
inovar e disruptar o mercado de intercâmbios, o projeto foi criado com 
o objetivo de colocar poder e autonomia nas mãos dos consultores e 
dos estudantes. O programa oferece cursos de formação intensivos com 
técnicas de vendas, marketing e estruturação do negócio. Os interessados 
devem se cadastrar em: (https://escoladointercambio.com/).

F - Segmento Contábil
A Contmatic Phoenix, especializada no desenvolvimento de softwares 
contábeis, administrativos e de gestão, acaba de ser adquirida pela Vela 
- líder no mercado de aquisições, gerenciamento e desenvolvimento 
de empresas de softwares. Com 35 anos de experiência no segmento 
contábil, a Contmatic Phoenix conta com um market share de 70% do 
mercado no estado de São Paulo, tendo como clientes mais de 15 mil, 
dos 20 mil escritórios registrados no CRC. Além disso, detém cadeira 
cativa entre as cinco maiores empresas desenvolvedoras de softwares 
contábeis do Brasil. Com 450 colaboradores, oferece tecnologia para 
mais de 100 mil usuários, entre as 30 mil empresas clientes, dos setores 
contábil e empresarial. (www.contmatic.com.br).

G - Setor de Petróleo e Gás
Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prêmio ABPIP 
Inova. A premiação foi lançada pela Associação Brasileira dos Produtores 

A - Melhores Universidades
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Líderes 
Estudar 2022. O projeto objetiva apoiar jovens que querem fazer a dife-
rença e buscam conhecimento de ponta no Brasil e no exterior. “Mais do 
que bolsas de estudos, a oportunidade de entrar para uma rede de líderes 
excepcionais, inquietos e transformadores. Eles serão inspiração para 
que outros jovens também sigam seus sonhos e trabalhem para melhorar 
o mundo ao seu redor”, afirma Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva 
da Fundação Estudar. Além do auxílio financeiro, que pode custear até 
95% dos estudos, os selecionados ganham acesso a rede de líderes, 
a mentorias e a eventos de conexão, desenvolvimento, networking e 
inspiração. Mais informações: (https://mudanca.estudar.org.br/). 

B - Contribuintes do IRPF
A Universidade Cidade de São Paulo (Univid) começa a receber agen-
damentos para o 30º Plantão Fiscal 2022, que será realizado entre 7 de 
março a 26 de abril. O serviço, realizado há 30 anos pelos alunos do curso 
de Ciências Contábeis, com apoio técnico da Receita Federal, supervi-
sionados por professores, inclui orientação e auxílio no preenchimento e 
transmissão da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Os aten-
dimentos presenciais do Plantão Fiscal da Univid serão feitos somente 
com hora marcada pelo e-mail (naf.unicid@unicid.edu.br). E o declarante 
precisará apenas comparecer na hora marcada com leite em pó ou fraldas 
geriátricas, para contribuir com uma ação social da instituição de ensino.

C - Arquitetura e Construção
A Kohler Co, líder global na fabricação de louças e metais para cozinhas e 
banheiros, marca presença em mais uma edição da Expo Revestir, sendo 
a sua terceira participação na feira e a segunda no formato presencial. O 
evento acontece entre os dias 8 e 11 de março, no Transamerica Expo 
Center, e apresenta os principais lançamentos para o mercado de arqui-
tetura e construção. A empresa disponibilizará seus produtos de forma 
funcional, inclusive incentivando as pessoas a lavarem as mãos enquanto 
o visitam. Outro ponto de destaque é o espaço dedicado ao Manchester 
United, do qual é patrocinadora, onde apresentará produtos licenciados 
do time inglês, além de trabalhar a imagem do craque Cristiano Ronaldo. 
Saiba mais: (www.exporevestir.com.br) e (https://br.kohler.com/).

D - Empreendedorismo Feminino 
Nos dias 17 e 18 de março, representantes do Brasil, África do Sul, 
Bélgica, Chile, China, Colômbia, Costa do Marfim, Emirados Árabes 

Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP) com o objetivo de reconhecer 
os esforços de Instituições de Ensino Superior (IES) em contribuir na 
disseminação de estudos e tecnologias com foco na inovação no setor de 
petróleo e gás natural. Podem participar IES nacionais ou estrangeiras. 
Objetiva explorar o conhecimento científico e tecnológico associado ao 
resultado gerado, de modo a avaliar o impacto dos estudos e soluções 
inovadoras desenvolvidos pelas IES participantes para melhorias da 
indústria de óleo e gás. O edital pode ser conferido, na íntegra, pelo 
link (bit.ly/3nbVpw4).  

H - Limpeza Profissional
A Fundação da Unidade de Formação do Mercado de Limpeza Profissional 
(Fundação UniAbralimp) está com diversas novidades em sua grade de 
treinamentos, nas modalidades online e presencial. Os cursos são voltados 
não somente para a atividade de limpeza profissional e seus agentes, 
mas também para a gestão de empresas, com foco no treinamento de 
executivos, empresários e empreendedores e em profissionais que atuam 
nas áreas de marketing, vendas, comercial, financeira, RH e outras. O 
objetivo é de auxiliar no planejamento estratégico e na maximização dos 
resultados. Inaugurada em outubro, a Fundação criou novas perspectivas 
para o desenvolvimento da atividade de limpeza profissional no Brasil, 
um setor promissor, que movimenta cerca de R$ 100 bilhões ao ano. 
Saib a mais em (https://www.uniabralimp.org.br/). 

I - Empresas Logísticas 
Os Correios iniciaram a fase de credenciamento de empresas que 
tenham interesse em participar de propostas para operacionalização 
das remessas internacionais pelo Exporta Fácil +. A previsão é que a 
plataforma online para cotações pelos exportadores brasileiros seja 
disponibilizada no segundo semestre deste ano. Com o modelo logístico 
compartilhado e disruptivo, os exportadores estarão mais integrados ao 
mercado externo, alcançado ganhos em competitividade. Isso porque 
trata-se de uma solução customizável para exportação por qualquer 
modal de transporte disponível, sem as limitações de peso e dimensões 
aplicadas às remessas postais. Empresas interessadas devem concluir 
o credenciamento no site da estatal. Basta optar por “Chamamento 
Público”, no campo “Modalidade”, e por “Correios Sede”, no campo 
“Dependência”.

J - Recuperação de Dados 
Os ciberataques contra organizações no mundo subiram 40% em rela-
ção ao ano anterior, com uma em cada 61 organizações impactadas por 
tentativas de ataques cibernéticos semanalmente. A Algar Tech, multi-
nacional especializada em gestão do ambiente de tecnologia, criou uma 
solução em nuvem para garantir a continuidade do negócio de grandes 
empresas em caso de ataques, falhas de data center ou servidores cor-
rompidos. Chamada de Cloud BCM - Business Continuity Management, 
ela complementa a oferta de Cloud MSP, lançada em 2020, e tem o 
objetivo de ampliar o portfólio da companhia e consolidá-la como um 
player de soluções Cloud para empresas de todo o Brasil e da América 
Latina. Saiba mais: (https://algartech.com/pt/)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

De acordo com o bo-
letim Sondagem In-
dustrial, a produção, 

o emprego e a utilização da 
capacidade instalada re-
cuaram de dezembro para 
janeiro. O índice de evolução 
da produção ficou em 43,1 
pontos, ante os 43,3 regis-
trados em dezembro, mês 
marcado pela desaceleração 
da produção industrial. 

Além disso, o resultado 
está abaixo da linha divi-
sória de 50 pontos entre 
queda e crescimento da 
produção industrial. “O 
índice de janeiro é pra-
ticamente o mesmo de 
dezembro de 2021, o que 
reforça a tendência de que-
da da produção industrial”, 
avalia a CNI. Os números 
refletem o desempenho de 
pequenas, médias e gran-
des empresas que atuam 

A expectativa do empresariado brasileiro 
é de otimismo moderado.

O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda aponta 
para uma nova desaceleração inflacionária para todas as 
faixas de renda. As famílias de renda alta registraram a 
menor taxa de inflação no período (0,34%). O segmento 
que apresentou a maior inflação em janeiro deste ano foi 
o das famílias com renda muito baixa (0,63%). 

Os dados de janeiro foram divulgados ontem (15) pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). “Na 
comparação com janeiro do ano passado, houve alta da 
inflação para todas as faixas, sendo que o impacto foi 
maior para classe de renda mais baixa, cuja inflação em 
janeiro deste ano (0,63%) foi o triplo da apontada em 
janeiro de 2021 (0,21%)”, comparou a pesquisadora do 
Ipea Maria Andreia Lameiras. 

No acumulado em 12 meses, as famílias de renda mé-
dia baixa tiveram a maior alta inflacionária, uma taxa 
de 10,8%, um pouco superior à registrada pela faixa de 
renda muito baixa (10,5%) e acima da faixa de renda alta 
(9,6%). Em janeiro, na análise dos dados desagregados, 
enquanto todos os grupos de bens e serviços pressiona-
ram a inflação das duas classes de renda mais baixas, 
o grupo transporte trouxe alívio inflacionário para as 
demais faixas. 

Apesar do grupo alimentos e bebidas ser o principal foco 
da inflação para todas as classes, o impacto segue mais 
intenso para as famílias da faixa muito baixa (com renda 
domiciliar menor que R$ 1.808,79). Mesmo diante das 
deflações da energia (-1,1%), do gás de botijão (-0,73%) 
e da gasolina (-1,1%), os reajustes dos aluguéis (1,5%) 
e das tarifas de ônibus urbano (0,22%), intermunicipal 

O grupo de alimentos e bebidas foi 
o principal foco da inflação. 

Produção industrial inicia o ano 
em ritmo menor, aponta CNI

A produção industrial começou o ano de 2022 em um ritmo menor, seguindo a tendência do segundo 
semestre do ano passado, informou ontem (15) a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
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caiu um ponto percentual 
do registrado em dezembro, 
ficando em 67%. É o segundo 
mês consecutivo de queda. 

O resultado é dois pontos 
percentuais menor do que 
o registrado em janeiro de 
2021 (69%) e está igual 
à média do registrado em 
janeiro de anos anteriores 
(67%). Apesar dos indica-
dores, as expectativas dos 
empresários seguem, em 
fevereiro, com a mesma 
tendência de otimismo mo-
derado apontada em janeiro, 
com tendências distintas 
em relação à expectativa de 
demanda e à expectativa de 
exportação. Um índice que 
mantém expectativa positiva 
é o número de empregados 
que registrou um aumento 
de 0,5 ponto na comparação 
de janeiro com fevereiro, fi-
cando em 52,1 pontos (ABr).

na indústria em geral, na 
indústria extrativista e na 
de transformação. 

O resultado também mos-
tra que, no mês passado, 
o emprego também ficou 
abaixo da linha divisória em 
janeiro de 2022 em relação a 
dezembro de 2021, quando 
ficou em 48,6 pontos. “O ín-

dice de evolução do número 
de empregados alcançou 
48,8 pontos em janeiro, o que 
representa queda, uma vez 
que o índice ficou abaixo da 
linha divisória de 50 pontos 
que separa queda de alta do 
emprego”, diz o boletim.

Já a utilização da capaci-
dade instalada das indústrias 

Inflação desacelerou para todas as 
faixas de renda em janeiro

(0,56%) e interestadual (1,6%) resultaram em impactos 
inflacionários para as famílias de menor renda, nos grupos 
de habitação e transporte.

No caso das famílias da faixa mais alta (com renda 
maior que R$ 17.764,49), o aumento dos serviços 
de recreação, como pacote turístico (2,7%), hospe-
dagem (2,0%) e cinema (1,9%) foram os principais 
responsáveis pela contribuição positiva exercida pelo 
grupo despesas pessoais, em janeiro. A queda dos 
combustíveis – gasolina (-1,1%) e etanol (-2,8%) –, 
das passagens aéreas (-18,4%) e do transporte por 
aplicativo (-18%) fez com que o grupo transportes 
trouxesse alívio inflacionário para a faixa de renda 
mais alta (ABr).
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OpiniãO
O metaverso vai  
mudar a maneira  

como socializamos

Vestígios do Metaverso 
já fazem parte do 
nosso ecossistema 
digital, mesmo sem 
nos darmos conta 
disso.

Imagine que a necessi-
dade de estar próximo, 
mesmo em tempos de 

isolamento, seja suprida 
ou complementada pela 
possibilidade de interagir 
virtualmente com pessoas 
e objetos em ambientes 
virtuais, criados a partir de 
soluções tecnológicas que 
emulem com perfeição a 
realidade que conhecemos 
e estamos habituados. 

Não se trata apenas mais 
de bater um papo no chat, 
assistir a uma live ou com-
partilhar vídeos e fotos, 
mas ter uma experiência 
de convívio de fato em 
outra dimensão. Pois essa 
transformação digital, 
que podemos classificar 
como um ‘novo marco’ na 
era da Internet, já está 
acontecendo e é certo que 
com a universalidade do 
5G, vai revolucionar, mais 
uma vez, nossos conceitos 
sobre convergência e inte-
ratividade.

Para aqueles que dizem 
se tratar de apenas mais 
uma panaceia marqueteira 
com elementos de teoria 
evolutiva futurista, posso 
afirmar que vestígios do 
Metaverso já fazem par-
te do nosso ecossistema 
digital, mesmo sem nos 
darmos conta disso, e os 
próximos capítulos dessa 
história mudarão radical-
mente a maneira como nos 
socializamos em todos os 
sentidos.

Você acredita mesmo 
que estamos tão distantes 
desse mundo? Na verda-
de, essa tão comentada 
e discutida internet do 
futuro já existe e pode ser 
percebida de diferentes 
formas. As referências 
mais conhecidas desse 
múltiplo universo estão 
presentes nos games de 
realidade virtual como o 
Second Life e o Avakin, 
por exemplo. 

Mas, para se ter uma 
ideia melhor das possi-
bilidades, junte a isso 
as funcionalidades da 
inteligência artificial uti-
lizadas como ferramenta 
de evolução em inúmeros 
segmentos da cadeia pro-
dutiva e aos gadgets de 
realidade virtual, além da 
diversidade de dispositi-
vos conectados à internet 
das coisas que dão susten-
tabilidade às smart cities, 
e teremos um panorama 
mais claro da revolução na 
qual já estamos imersos.

Calma, não é só isso. O 
Metaverso vai além, pois 
funciona como uma con-
versão de elementos que 
se conectam para trazer ao 
usuário uma experiência 
mais completa. Estamos 
diante de uma rede de 
ambientes virtuais em 
3D mais imersiva e co-
laborativa que permite 

às pessoas (ou melhor, 
avatares) uma interação 
multidimensional entre 
si e com objetos digitais. 
Entretanto, é preciso que 
exista uma mixagem entre 
a realidade aumentada e a 
realidade atual para ter-
mos, de fato, o Metaverso 
que gere sensações únicas 
para as pessoas. 

A National Retail Fe-
deration, federação que 
representa o varejo ame-
ricano, promove anual-
mente o evento Retail Big 
Show. Na edição deste 
ano, o Metaverso é um 
dos temas recorrentes 
durante as palestras. Por 
ser uma tendência e ter 
ganho força neste período 
pandêmico que estamos 
vivendo, o Metaverso atrai 
marcas e consumidores 
para o mundo virtual. 

Segundo dados apresen-
tados na NRF 2022, apenas 
38% dos consumidores 
globais afirmaram ter 
ouvido falar do termo Me-
taverso, entretanto, temos 
visto o digital redefinir 
as relações de consumo, 
na qual 62% dos usuários 
disseram que se sentem 
mais próximos ao interagir 
com uma marca digital-
mente. Já 85% das pessoas 
relataram que a presença 
digital será essencial para 
que uma marca seja bem-
-sucedida no futuro. 

O trabalho, o lazer, a 
diversão e o aprendizado 
nunca serão mais como 
antes. Imagine o número 
de possibil idades que 
teremos, incorporando 
recursos que podem se 
estender a métodos edu-
cacionais virtuais mais 
interativos, advergames 
mais simplificados e ferra-
mentas corporativas para 
integração dos espaços 
presenciais das sedes 
empresariais aos home 
offices de colaboradores 
ao redor do mundo. Isso, 
só para citar algumas.

Como não poderia deixar 
de ser, o universo Campus 
Party já foi impactado por 
essas ideias, como nas últi-
mas edições digitais, onde 
palestrantes e campusei-
ros puderam compartilhar 
sensações e experiências 
no Campus Verso, plata-
forma desenvolvida em 
parceria com a Benkyou, 
com modelagem em 3D de 
alguns ambientes físicos 
do evento. 

Durante a pandemia, 
a propósito, os eventos 
digitais tiveram que cum-
prir um papel ainda mais 
agregador, conectando 
pessoas de todos os cantos 
do mundo e expandindo 
relações, em contraposi-
ção às restrições de con-
vívio presencial. Agora, 
com um pouco mais de 
liberdade para sair de 
casa em segurança, po-
demos aprofundar ainda 
mais essas experiências, 
construindo experiências 
híbridas definitivamente 
sem fronteiras. 

 
(*) - É CEO da Campus Party Brasil.

Tonico Novaes (*)

News@
Aplicativo de delivery criado no Brasil faz 
sucesso em restaurantes de Londres

@Desenvolvido e lançado durante a pandemia de 2021, a pla-
taforma de delivery Yolk  oferece a facilidade e a praticidade 

do delivery para a alta gastronomia de Londres. Os restaurantes 
de luxo tem mais dificuldade em usar o delivery, pois seus pratos 
exigem um cuidado muito maior com embalagem, controle de 
temperatura e tempo de entrega. Foi com este enorme desafio, de 
manter a sofisticação e qualidade que somente os melhores restau-
rantes têm a oferecer, que o brasileiro Bernardo Braga, fundador 
do Yolk, decidiu investir em tecnologia. “Muito trabalho duro e 
muitas tecnologias inovadoras são necessárias para entregar na sua 
casa um prato nas mesmas condições de quando deixa a cozinha 
do restaurante”, comenta Braga <http://www.devmaker.com.br/>.

Americanas S.A. abre inscrições para o 
Estágio Tech 2022

@A Americanas S.A. – dona de grandes marcas como Ame-
ricanas, Submarino, Shoptime e Soub! e certificada pela 

consultoria GPTW (Great Place to Work) – está com inscrições 
abertas para o Estágio Tech 2022. Durante o programa, estudan-
tes universitários de qualquer curso passarão por uma intensa 
maratona de aprendizado com desenvolvedores, engenheiros, 
especialistas de TI e líderes de inovação da Americanas S.A. e 
terão a chance de se tornar, em apenas 6 meses, desenvolvedores 
ou analistas de dados júnior da companhia. A Americanas S.A. 
busca talentos diversos que tenham vontade de se desenvolver 
de forma acelerada, que sejam apaixonados por tecnologia e pela 
possibilidade de integração entre os mundos físico e o digital. As 
inscrições vão até o dia 06 de março. Podem se candidatar estu-
dantes de todo o Brasil, com graduação prevista entre dezembro 
de 2022 e julho de 2023, em qualquer curso. O trabalho será no 
modelo remoto (home office), ou seja, os selecionados poderão 
se desenvolver de qualquer lugar do país (https://carreiras.ame-
ricanas.com/estagio-tech).

Blue comemora um ano de atuação com mais de 
400 alunos

@Após um ano de sua chegada ao mercado, a Blue EdTech que 
atua como uma escola de tecnologia para formar programa-

dores e ajudá-los a conquistar uma vaga de emprego na área, está 
comemorando mais de 400 alunos inscritos em seus cursos de 
programação de TI, que atualmente estão com inscrições abertas 
para a sexta turma, que terminam em 14 de fevereiro. A startup, 
que nasceu com um aporte de R$ 5 milhões e planeja faturar R$ 
100 milhões em 2025, abrirá 1200 vagas para seus cursos em 
2022, com a meta de formar 15 mil alunos até 2026. Voltados, 
principalmente, à formação de jovens carentes, oferecendo um 
modelo de financiamento no qual o aluno só começa a pagar o 
equivalente a 17% do seu salário quando ingressar no mercado 
e estiver ganhando a partir de R$ 3 mil mensais, os cursos tam-
bém oferecem oportunidades para um público diversificado que 
inclui quem nunca teve experiência com programação, desde 
que tenha no mínimo 16 anos, e também aquelas que estão em 
transição de carreira (https://blueedtech.com.br).

TI

Tecnologia de ponta não 
garante o sucesso

O uso de tecnologia de ponta nem sempre é sinônimo de sucesso, como mostra o recente lançamento de 
satélites que deveriam fazer parte da constelação Starlink, destinada a garantir acesso à Internet a partir de 
praticamente qualquer ponto do planeta.

naratrip boonroung_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

A Starlink que é mantida pela 
SpaceX, empresa pertencen-
te a Elon Musk, receberia 49 

novos satélites, lançados no início de 
fevereiro; no entanto, uma tempestade 
geomagnética fez com que 40 desses 
satélites fossem perdidos.

Neste caso, os prejuízos foram apenas 
de ordem econômica, mas às vezes 
podem ter desdobramentos trágicos 
ou cômicos, dependendo do ponto de 
vista do observador. Nessa linha, vale 
a pena lembrar o que aconteceu com o 
submarino alemão U-1206, no mês de 
abril de 1945. O sub, que navegava pelas 
costas da Escócia buscando afundar 
navios aliados, incorporava diversas 
novas tecnologias. 

O U-1206 navegava a cerca de 70 
metros de profundidade quando seu 
comandante, o Kapitänleutnant Karl-
-Adolf Schlitt precisou utilizar o vaso 
sanitário, que era de um novo tipo, com 
válvula de descarga que podia ser utili-
zada em grandes profundidades – antes 
dessa válvula entrar em uso, a descarga 
só podia ser acionada a profundidades 
menores que 25 metros, o que gerava 
grande desconforto à tripulação.

O comandante não conseguiu usar a 
descarga e chamou um marinheiro da 
manutenção para resolver o problema; 
este acabou acionando a válvula erra-
da, o que permitiu que água do mar 
passasse a entrar no sub através do 

vaso – a entrada de água foi controla-
da, mas a água que entrou vazou para 
o compartimento das baterias situado 
logo abaixo do vaso. A água, em contato 
com as baterias, gerou cloreto de hidro-
gênio, um gás de odor irritante e que 
quando   exposto ao ar forma vapores 
corrosivos de coloração branca, que 
podem ser fatais ao homem em curto 
período de tempo. 

O comandante fez o barco emergir 
rapidamente, para fazer com que o 
vento expulsasse o gás. Para má sorte 
dos alemães, o U-1206 estava a apenas 
8  milhas da costa, e foi rápidamente 
descoberto e atacado por um avião 
britânico; o ataque matou um mari-
nheiro  e danificou o sub que ficou 
impossibilitado de megulhar e acabou 
sendo abandonado e afundado pela 
tripulação – nesse processo, mais três 

homens morreram, sendo os demais 46 
capturados pelos ingleses. 

Assim acabou a primeira (e última)  
missão de guerra em que Schlitt co-
mandou um submarino – durou exa-
tamente nove dias...  Mas Schilitt não 
era tão azarado quanto parece: nascido 
em 1918 lutou durante toda a guerra, 
foi ferido na queda de um avião em 
que morreu o piloto, foi prisioneiro de 
guerra, mas viveu até 2009. 

Esses dois casos mostram que tecnolo-
gia de ponta não é sinônimo de sucesso. 
Quanto à Starlink, é bom relembrar que 
seus serviços começaram a ser vendidos 
no Brasil, a preços extremamente altos, 
ao menos para as pessoas comuns. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

Mitos e Verdades da 
Formalização Digital

O mercado da formalização digital é muito complexo, visto que, além 
de expressões semelhantes que geram confusão acerca de suas defi-
nições, há também uma diversidade de recursos que muitas vezes não 
são bem compreendidos. Você sabe efetivamente a diferença entre uma 
assinatura digital e eletrônica? Sabe quem pode utilizar um certificado 
digital? E a assinatura eletrônica, assim como a assinatura digital, tam-
bém possui validade jurídica?

Nessa perspectiva, para sanar essas e outras dúvidas relacionadas ao 
vasto mercado da formalização digital, separamos algumas questões. O 
que é mito e o que é verdade?

Assinatura Digital e Eletrônica são a mesma coisa
Mito. Assinatura Digital e Eletrônica são tipos diferentes de assi-

naturas. Em suma, como analogia, a assinatura eletrônica pode ser 
considerada o gênero que designa todas as espécies de assinatura de 
documentos eletrônicos. Por sua vez, a assinatura digital pode ser con-
siderada uma das espécies do “gênero” assinatura eletrônica. Seguindo 
a analogia, podemos considerar que a assinatura eletrônica é uma flo-
resta enquanto a assinatura digital uma das espécies de árvore desta 
floresta. Ou seja, é correto afirmar que a assinatura digital é um tipo de 
assinatura eletrônica. No entanto, é incorreto afirmar que ambas são a 
mesma coisa. O mercado pratica um outro tipo de diferenciação entre 
elas: a assinatura digital é aquela que é gerada a partir de um certificado 
digital, por conta da MP 2.220-2, que criou a Infraestrutura de Chaves 
Públicas (ICP Brasil) e estabeleceu a equivalência a uma assinatura de 
próprio punho, dando-lhe validade jurídica inquestionável, garantindo 
assim a integridade do documento e o não repúdio da assinatura. Já as 
assinaturas eletrônicas podem ser consideradas todas as outras formas 
que não utilizam o certificado digital, alguns exemplos: login e senha, 
aceite digital, biometria digital ou facial, entre outras.

Certificado Digital só serve para o contador
Mito. O certificado digital, que é considerado a identidade eletrônica de 

pessoas físicas e jurídicas, pode ser utilizado para diversas finalidades e não 
apenas para questões contábeis e fiscais. As principais funcionalidades de 
um certificado digital são: assinatura digital de documentos eletrônicos, 
transações e acesso a sistemas eletrônicos como o INSS, Receita Federal, 
Juntas Comerciais, entre outros. As empresas, por exemplo, normalmente 
utilizam o certificado digital para emitir notas ficais, acessar o e-CAC e 
eSocial e para formalizar documentos com assinatura digital. Já os pro-
fissionais liberais, tem como principais finalidades a assinatura digital de 
documentos e acesso a sistemas da categoria (advogados, profissionais da 
saúde, contadores, corretores, entre outros). Por sua vez, pessoas físicas 
também utilizam o certificado digital, sobretudo para acessar sistemas do 
governo, fazer a declaração de imposto de renda online, além de realizar 
assinatura digital. Nota-se, então, que o certificado digital é útil para 
diversos segmentos e pode ser utilizado para atividades variadas.

Assinatura Digital com Certificado Digital revogado perde a 
validade jurídica

Verdade. Todo certificado digital, quando emitido, possui um pe-
ríodo de validade para utilização. No entanto, alguns motivos (roubo, 
perda, extravio, alteração do CPF, quebra da Cadeia de Confiança da 
AC emissora, entre outros), podem fazer com que um certificado digital 
seja cancelado antes mesmo do seu prazo de expiração, podendo então, 
ser revogado pelo titular ou pela Autoridade Certificadora (AC), sendo, 
por fim, inserido na Lista de certificados revogados (LCR). Portanto, a 
partir desse momento, o certificado perde a sua validade legal e, con-
sequentemente, as assinaturas por ele produzidas.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

VALDIR LOURIVAL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de limpeza, nas-
cido em Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco (CN:LV.A 002.FLS.127-LAGOA DOS 
GATOS/PE), Lagoa dos Gatos, PE no dia doze de maio de mil novecentos e seten-
ta e dois (12/05/1972), residente e domiciliado Rua Artur Cadore, 247, casa 03, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival João da Silva e de Maria 
de Lourdes Ferreira. SIMONE SOARES BARBOSA, estado civil divorciada, profissão 
ajudante geral líder, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (18/02/1975), residente e domiciliada Rua 
Artur Cadore, 247, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Geraldo Barbosa e de Ana Rosaria de Paula Soares Barbosa.

RODRIGO DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/218.FLS.009 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (29/01/1999), resi-
dente e domiciliado Rua Surucuás, 754, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Severino da Silva e de Matilde Dias. ELIANA 
SOUSA GOIS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Casa Nova, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/076.FLS.100-1º DISTRITO DE ARAPIRACA/AL), Casa Nova, BA no dia 
sete de dezembro de mil novecentos e noventa e um (07/12/1991), residente e domici-
liada Rua Surucuás, 754, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jaime Arestides de Gois e de Maria Cicera de Sousa.

ANTONIO ROBSON COSTA SANTOS, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido em Aurelino Leal, Estado da Bahia, Aurelino Leal, BA no dia dois de 
março de mil novecentos e setenta e nove (02/03/1979), residente e domiciliado Rua 
Joaquim Tourinho, 125, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Arouca dos Santos Neto e de Neuza Gomes Costa. ADRIANA SIL-
VA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão merendeira escolar, nascida neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e setenta e quatro 
(17/03/1974), residente e domiciliada Rua Joaquim Tourinho, 125, casa 02, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio de Oliveira e de 
Arinete da Silva Oliveira.

EDISON BERNARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão chefe de equipe, nas-
cido no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/116.FLS.124-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e sessenta e dois 
(06/04/1962), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 328, apartamento 22-B, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Bernardo 
da Silva e de Jandíra do Amaral da Silva. MIRIAM DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são autônoma, nascida em Jaú, neste Estado (CN:LV.A/144.FLS.263-JAÚ/SP), Jaú, SP 
no dia dezessete de abril de mil novecentos e sessenta e quatro (17/04/1964), residente 
e domiciliada Rua Emílio Serrano, 328, apartamento 22-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucio Lourenço da Silva e de Maria 
Benedita Pires da Silva.

SIDICLEI BARBOSA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão operador de máqui-
na, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.052-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(17/04/1983), residente e domiciliado Rua Virgínia Augusta Miguel, 399, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Barbosa de Sousa e de Edna Ana Fran-
cisco de Sousa. SILVIA HELENA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
técnica de enfermagem, nascida no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e oito (09/09/1978), residente 
e domiciliada Rua Virgínia Augusta Miguel, 399, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Geraldo Gomes da Silva e de Eunice Jacinta Gomes da Silva.

ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão internacionalista, nas-
cido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/178.FLS.002V-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(12/03/1995), residente e domiciliado Avenida Campanella, 1156, casa 02, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Arí Pinto Lima e de Raquel Josefina de Oliveira Lima. 
HELLEN DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida em 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/124.FLS.124-16º OFÍCIO DO RIO 
DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia dezoito de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (18/08/1995), residente e domiciliada Avenida Campanella, 1156, casa 
02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renato Conceição Ferreira e de Viviane de 
Souza Ferreira.

WEIDE BERTAZZONI BARRETO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/109.FLS.218 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (10/02/1998), residente e 
domiciliado Rua Graxaim, 260, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Weide Bertazzoni Barreto e de Simone da Silva. MIRENE SANTOS 
DE JESUS, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/303.FLS.083 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e oito (10/02/1998), residente e domiciliada Rua dos Lírios, 
07, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Messias Oliveira de Jesus e de Josefa Francilina Santos de Jesus.

TIAGO VINICIUS COSTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista de TI, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/066.FLS.119-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta e 
seis (24/03/1986), residente e domiciliado Rua Francisco Jorge da Silva, 553, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cilistrino de Souza Sobrinho e de Maria de 
Lourdes Costa Souza. HELLEN NAVRATIL DA ROCHA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/263.FLS.
190-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (05/02/1996), residente e domiciliada Rua Isaar Carlos de Camargo, 
371, Cidade Líder, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Eduardo Gomes da Rocha e 
de Barbara Suzi Navratil da Rocha.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão maitre, nascido em Aca-
raú, Estado do Ceará (CN:LV.A/036.FLS.332-1º OFÍCIO DE ACARAÚ/CE), Acaraú, CE 
no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (12/02/1996), residente e 
domiciliado Rua Francisco Vaz, 121, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José do Carmo de Oliveira e de Maria Alice de Oliveira. MARIA 
JANIELE CASTRO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida 
em Acaraú, Estado do Ceará (CN:LV.A/041.FLS.278 1º OFÍCIO DE ACARAÚ/CE), Aca-
raú, CE no dia vinte e oito de maio de dois mil (28/05/2000), residente e domiciliada Rua 
Francisco Vaz, 121, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Raimundo Nonato Filho e de Eurilene dos Santos Castro.

DANIEL DE SOUZA DIAS MOTTA, estado civil solteiro, profissão coordenador de pla-
nejamento comercial, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.
292V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (20/01/1988), residente e domiciliado Rua Imbacal, 494, apartamento 76, bloco 03, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enildo de Oliveira Motta 
e de Denise de Souza Dias. JACQUELINE ALVES MOREIRA, estado civil solteira, 
profissão coordenadora de serviços ao cliente, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/093.FLS.209-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e nove (20/01/1989), residente e domiciliada Rua Imba-
cal, 494, bloco 03, apartamento 76, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Alves Moreira e de Sandra Regina Evangelista dos Santos Moreira.

EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, estado civil solteiro, profissão enfermei-
ro, nascido em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/087.FLS.023-1º OFÍCIO DE JEQUIÉ/
BA), Jequié, BA no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis 
(25/12/1966), residente e domiciliado Rua Laurentino Xavier dos Santos, 890, sobrado, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Celestino e de Maria Dalva 
Lopes Celestino. MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, estado civil divorciada, profis-
são enfermeira, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
de maio de mil novecentos e setenta e quatro (20/05/1974), residente e domiciliada Rua 
Laurentino Xavier dos Santos, 890, sobrado, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Pereira de Brito e de Eva Costa Brito.

JEFERSON ARAUJO CAIRES, estado civil solteiro, profissão educador físico, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos 
e noventa e quatro (27/08/1994), residente e domiciliado Rua Ébalo, 72, Jardim Mor-
ganti, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leví da Silva Caires e de Janucia de Araujo 
Caires. JESSICA GABRIEL DA SILVA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nas-
cida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e 
noventa e seis (05/07/1996), residente e domiciliada Estrada de São Bento, 21, Jardim 
Odete, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filha de Cesar Gabriel da 
Silva e de Maria Ana da Conceição Silva. Cópia Enviada ao Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.

MIGUEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/039.FLS.007-PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de ou-
tubro de mil novecentos e sessenta e cinco (01/10/1965), residente e domiciliado Rua 
Louro-Tinga, 282, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose da Silva e 
de Aparecida do Nascimento. APARECIDA LOPES DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão comerciante, nascida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/292.
FLS.204-1º SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia oito 
de setembro de mil novecentos e cinquenta e nove (08/09/1959), residente e domicilia-
da Avenida Jacatirão da Serra, 447, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Anésio Belarmino da Silva e de Joana Lopes da Silva.

LUAN DA SILVA LIRA, estado civil solteiro, profissão montador, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/332.FLS.089-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e noventa e nove (28/01/1999), residente e domiciliado Rua 
Victório Santim, 2776, bloco B, apartamento 1704, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Assilvan Augusto de Lira e de Elaine Ribeiro da Silva de Lira. AMANDA LAURENTINO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/339.FLS.264V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia deze-
nove de abril de mil novecentos e noventa e nove (19/04/1999), residente e domiciliada 
Rua Victório Santim, 2776, bloco B, apartamento 1704, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudio Laurentino da Silva e de Adenilza Moraes da Silva.

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

REINALDO CARLOS DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão analista financeiro, 
nascido no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (17/12/1978), residente e domiciliado 
Rua Santo Antônio da Manga, 258, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Raimundo Lima de Sousa e de Maria Aparecida Scarpini de Sousa. CHRISTIANE 
SILVA SOARES, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/166.FLS.061V CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (13/02/1982), residente e do-
miciliada Rua Santo Antônio da Manga, 258, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Antonio Soares e de Maria Rosa Silva Soares.

YURI CARLOS RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/035.FLS.189 NAZARE-SALVADOR/
BA), Salvador, BA no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/04/1994), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 215, casa 02, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Ribeiro de Souza e de Selma 
Rodrigues Souza. VANESSA NASCIMENTO DE ALENCAR, estado civil divorciada, 
profissão assistente administrativa, nascida em Aracaju, Estado de Sergipe, Aracaju, 
SE no dia treze de abril de mil novecentos e noventa e um (13/04/1991), residente e 
domiciliada Rua Baltazar Nunes, 215, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Erick Bezerra de Alencar e de Gilvanda Santos Nascimento de Alencar.

LOSEMIR GONÇALVES RAMOS, estado civil divorciado, profissão advogado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e setenta 
e oito (04/10/1978), residente e domiciliado Rua Serrana, 1349, apartamento 14, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jazon Gonçalves Ramos e de Valdira Benedita 
Ramos. SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nasci-
da no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.208 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (01/12/1977), 
residente e domiciliada Rua Serrana, 1349, apartamento 14, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Bonifacio de Oliveira e de Maria de Lourdes de Oliveira.

TAUANE CAROLINE FERNANDES DA GAMA RAMOS, estado civil solteira, profissão 
analista de qualidade, nascida em Marília, neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.195-MARÍLIA/
SP), Marília, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e três (08/01/1993), 
residente e domiciliada Rua Benedito Gianelli, 291, casa 03, Vila Brasil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Israel Jorge Ramos e de Sônia Fernandes da Gama. JULIANA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/092.
FLS.232-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos 
e oitenta e seis (22/10/1986), residente e domiciliada Rua Benedito Gianelli, 1291, casa 
03, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da Conceição Alves de Oliveira.

LOURIVAL ALVES DE SOUZA, estado civil viúvo, profissão escolta armada, nascido em 
Brejaubina, Município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, Governador Vala-
dares, MG no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e sessenta (22/04/1960), residente 
e domiciliado Rua Goiti, 423, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Deusdedit Alves de Souza e de Inocencia Sebastiana dos Santos. NADIEJE PEREIRA DA 
COSTA VALÕES, estado civil viúva, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Arapiraca, 
Estado de Alagoas, Arapiraca, AL no dia quatorze de setembro de mil novecentos e setenta 
e seis (14/09/1976), residente e domiciliada Rua Goiti, 423, casa 02, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro José da Costa e de Jacinta Pereira da Costa.

ÉVERSON OLGUIN SANTOS, estado civil solteiro, profissão orientador socioeducativo, nas-
cido em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/122.FLS.192 JARDIM PAULISTA/SP), Osasco, SP 
no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa (21/04/1990), residente e domicilia-
do Rua Professor Hasegawa, 160, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Dimas Barbosa dos Santos e de Maria Luz Olguin Sotomayor. TAIS DE JESUS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/212.FLS.226-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/10/1994), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 160, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Erenilson dos Santos e de Conceição de Jesus dos Santos.

LAZARO JOSÉ SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de viagem, nascido 
em Campo Belo, Estado de Minas Gerais, Campo Belo, MG no dia seis de março de 
mil novecentos e setenta e dois (06/03/1972), residente e domiciliado Rua dos Lírios, 
101, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Airton José da Silva e de Antônia Candida da Silva. CAROLINA BEATRIZ DA SIL-
VA SANTANA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Arujá, neste Estado 
(CN:LV.A/030.FLS.099-ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia trinta e um de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (31/01/1984), residente e domiciliada Rua dos Lírios, 101, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ivan Batista de Santana e de Maria do Socorro da Silva Santana.

DAVID SANTOS DE BARROS, estado civil divorciado, profissão consultor, nascido no 
Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil nove-
centos e oitenta e oito (01/03/1988), residente e domiciliado Rua Antônio Capuzzi, 168, 
apartamento 31-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sebastião Carlos de Barros e de Maria José dos Santos. KAROLINI LEONCIO 
PEREIRA DIAS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida neste Distrito, São 
Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (02/02/1991), resi-
dente e domiciliada Rua Antônio Capuzzi, 168, apartamento 31-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Dias e de Roseli 
Leoncio Candido Borges.

OTÁVIO DE SOUSA VILELA, estado civil solteiro, profissão analista de suporte júnior, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/284.FLS.182 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e sete (02/08/1997), residente e do-
miciliado Rua Victório Lazzari, 100, bloco G, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Silva Vilela e de Neusa Teixeira de Sousa Vilela. BIANCA RODRI-
GUES NOTES, estado civil solteira, profissão assistente administrativa plena, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/266.FLS.200-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(14/12/1989), residente e domiciliada Rua Saracura-Sana, 10, Vila Nova Curuçá, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de José Aurelio de Oliveira Notes e de Mirian Ruys Rodri-
gues Notes.

RAFAEL GONÇALVES BROCO, estado civil solteiro, profissão encarregado de pro-
dução, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/120.FLS.275-ALTO DA MOOCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa e 
quatro (28/10/1994), residente e domiciliado Rua Gentil Fabriano, 323, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edison Gonçalves Broco e de Lidia dos 
Santos Gonçalves Broco. MANUELA DIAS SILVA, estado civil solteira, profissão 
teleatendente de cobrança, nascida em Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/040.
FLS.173-1º OFÍCIO DE JUAZEIRO/BA), Juazeiro, BA no dia oito de abril de mil no-
vecentos e oitenta e sete (08/04/1987), residente e domiciliada Rua Gentil Fabriano, 
323, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osiris Valdemar da Silva 
e de Maricelia Dias da Silva.

WESLEY ARAUJO SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de planejamento, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.028-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e 
um (22/10/1991), residente e domiciliado Praça Alfredo Brenner, 174, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moisés Domingos da Silva e de Clei-
de Aparecida de Araujo da Silva. MARIANNE JULIA STRASSACAPPA, estado civil 
solteira, profissão consultora de turismo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/160.FLS.011 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(13/04/1992), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 1333, apartamento 58, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Luiz Strassacappa e de Rosemary Aparecida 
Polezi Strassacappa.

GABRIEL SILVA BOMFIM, estado civil solteiro, profissão gasista, nascido no Sub-
distrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/169.FLS.015 SANTANA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de abril de dois mil (18/04/2000), residente e domiciliado Rua Bar-
ra de Guabiraba, 30, casa 09, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moisés Almeida 
Bomfim e de Marlene Silva Souza. LUANA BARBOSA OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profissão estagiária, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/094.
FLS.018V ITAQUAQUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, SP no dia dezoito de março 
de dois mil (18/03/2000), residente e domiciliada Rua Barra de Guabiraba, 30, casa 
09, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson de Jesus Oliveira e de Cleonice 
Francisca Barbosa.

DIOGO ANTONIO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão montador óptico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/061.FLS.496 BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (11/12/1984), residente e 
domiciliado Rua Barra de Guabiraba, 30, casa 10, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Jose de Lima e de Florentina Antonia Bento de Lima. VANESSA CRISTINA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista, nascida no Subdistrito Santo Amaro, 
nesta Capital (CN:LV.A/171.FLS.099 SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (11/08/1983), residente e domiciliada Rua 
Barra de Guabiraba, 30, casa 10, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerçon Ramiro 
da Silva e de Josefa Marlene da Silva.

BRUNO BRAGA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.197 MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e seis (06/09/1996), residente e 
domiciliado Rua Maria Rosa Falcão, 35, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Marcelo de Oliveira Almeida e de Alda Modesto Braga. MARIANA BARRETO DOS 
ANJOS, estado civil solteira, profissão técnica de nutrição, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/203.FLS.076 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de junho de mil novecentos e noventa e oito (30/06/1998), residente e domiciliada Rua 
Maria Rosa Falcão, 35, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo José 
dos Anjos e de Ariani Barreto Ferreira.

WAGNER DANTAS DE MORAIS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/136.FLS.285V-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e noventa e dois (12/11/1992), 
residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 275, apto 107, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Dantas de Morais e de Gardenia 
Maria Gonçalves da Silva de Morais. KAMILA RABELO MACHADO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/117.FLS.115V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(17/10/1989), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 275, apto 107, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose de Souza Machado e de 
Josefa Rabelo do Nascimento.

LAÉRCIO VALENTE DE SOUZA FERNANDES, estado civil solteiro, profissão fei-
rante, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/119.FLS.159-2º SUBDISTRI-
TO SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezoito de outubro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (18/10/1995), residente e domiciliado Rua Dominique Serres, 
71, apartamento 21-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Edson Santana Fernandes e de Marta Nogueira de Souza. DAIANY 
SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/237.FLS.288 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (28/11/1995), residen-
te e domiciliada Rua Dominique Serres, 71, apartamento 21-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldemir da Silva e de Elaine 
dos Santos Souza da Silva.

JOSÉ LUIZ DAS DORES, estado civil divorciado, profissão funcionário público, nascido 
em Bauru, neste Estado, Bauru, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (18/11/1966), residente e domiciliado Rua Pedro Portugal, 109, Parque 
São Rafael, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Dinah Olivia das Dores. EUCIETE 
REGINA NUNES, estado civil divorciada, profissão segurança, nascida em Porecatú, 
Estado do Paraná, Porecatú, PR no dia oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e oito (08/02/1968), residente e domiciliada Rua Oito de Dezembro, 12, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Duarte De Oliveira Nunes e de Jurandir De 
Andrade Nunes.

LEANDRO LOPES CORREIA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e 
setenta e sete (01/10/1977), residente e domiciliado Rua Luís Delpi, 210, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laerte Lopes Correia e de Maria Madalena Cabral 
Correia. MARIA VITÓRIA GURGEL DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
operadora de caixa, nascida em Santa Luzia, Estado da Paraíba, Santa Luzia, PB no dia 
cinco de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (05/01/1979), residente e domicilia-
da Rua Luís Delpi, 210, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gurgel 
de Oliveira e de Maria José de Melo Oliveira.

LEONARDO JOSÉ FREDERICO, estado civil solteiro, profissão gerente administrativo, 
nascido em Batatais, neste Estado (CN:LV.A/038.FLS.039 BATATAIS/SP), Batatais, SP 
no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e sete (16/09/1997), resi-
dente e domiciliado Rua Guilherme Valencia, 452, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vandir Frederico e de Maria Angela Veronez Fre-
derico. LARISSA FIGUEIREDO BOTELHO, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida no Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/199.FLS.257-JARDIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e oito 
(06/08/1998), residente e domiciliada Rua Guilherme Valencia, 452, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdenir Fernandes Botelho e 
de Elisabete Mendes de Figueiredo Botelho.

RAUL IZIDORO VILLATORO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Mauá, neste Estado (CN:LV.A/087.FLS.103V-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia vinte e 
sete de fevereiro de mil novecentos e noventa (27/02/1990), residente e domiciliado 
Rua Virgínia de Miranda, 750, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Ademir Villatoro e de Celina Ferreira Izidoro Villatoro. CAROLINA MARQUES DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida no Sub-
distrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.061-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(24/11/1994), residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 750, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eugênio Vitor de Souza e de Sandra Helena 
Marques da Silva.

GUILHERME SANTOS MOZART MARCIO, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de montagem, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/103.FLS.242-ALTO DA 
MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (13/05/1992), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 329, apartamento 43-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo 
Mozart Marcio e de Lucilene da Silva Santos. KAMILA MORALES DO NASCIMEN-
TO, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/315.FLS.145-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil 
novecentos e noventa e oito (14/07/1998), residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 
329, apartamento 43-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Robson Tadeu do Nascimento e de Silmara Morales.

RAPHAEL RECCHIA DURÚ, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/037.FLS.066 ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (19/08/1984), 
residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 02, apartamento 151, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Durú e de Sandra Regina 
Recchia Durú. GRACE KELLY DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/232.
FLS.278V-ITAQUERA/SP), Jaboatão dos Guararapes, PE no dia vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e dois (28/02/1992), residente e domiciliada Avenida 
Pires do Rio, 4615, bloco 02, apartamento 151, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jacilene Maria 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
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Nós, o mundo 
do trabalho 

e o metaverso

No metaverso, o 
trabalho tende a ser 
menos solitário e 
mais dinâmico. Será 
mesmo? 

Você já deve ter ouvi-
do falar em metaver-
so – ainda mais de-

pois que Mark Zuckerberg, 
o grande imperialista das 
redes sociais (sim, o dono 
de toda a informação que 
transita pelo Facebook, 
WhatsApp e Instagram no 
mundo) mudou o nome 
da sua holding para Meta, 
no fim de 2021. Mas sabe 
o que significa e de que 
forma o metaverso pode 
mudar completamente as 
relações pessoais e profis-
sionais, caso se popularize 
e caia nas graças da maioria 
da população?

O metaverso propõe que 
a gente passe a adotar, 
por meio da tecnologia 
e de óculos de realidade 
aumentada, uma vida no 
ambiente digital, similar 
àquela que vivemos aqui 
“fora”. Cada pessoa po-
derá criar seu avatar e, 
no mundo do metaverso, 
se reunir com colegas no 
seu ambiente de trabalho, 
por exemplo. Sua empresa 
pode estar lá no virtual e 
sua estação de trabalho 
idem, e você tomando um 
cafezinho e até trocando 
ideias com seu gestor. 
Desde que, claro, todos 
estejam interagindo por lá.

Segundo a Associação 
Brasileira de Treinamen-
to e Desenvolvimento 
(ABTD), multinacionais 
farmacêuticas, como Pfi-
zer, Novartis e Bristol 
Myers Squibb, já estão 
usando a tecnologia para 
praticar habilidades es-
senciais, voltadas a salvar 
a vida dos pacientes, em 
laboratórios de realidade 
virtual seguros. Especia-
listas já antecipam que 
a tecnologia que propõe 
criar o ambiente presencial 
no virtual pode gerar uma 
proximidade relacional 
maior entre as pessoas. 
E que, no metaverso – ou 
qualquer outro nome que 
surja a partir de agora –, o 
trabalho tende a ser menos 
solitário e mais dinâmico. 
Será mesmo? Até que pon-
to isso tende a se tornar 
uma prática real? 

Desde março de 2020, 
quando foi anunciada a 
pandemia, muitos de nós 
tivemos de nos transfor-
mar em conhecedores – 
se não nativos, ao menos 
básicos – de como operar 
salas de reuniões, como 

Zoom, Meet, Teams; lidar 
com quedas no sinal da 
internet; aumento da so-
brecarga de tarefas; e mais 
uma série de dinâmicas no 
virtual. 

Se com a Web 3.0 e o 4G 
na telefonia celular, temos 
uma série de intercorrên-
cias nas comunicações 
ainda hoje, será que con-
seguiremos desenvolver 
carreiras e líderes, aprovar 
projetos estratégicos e 
produzir resultados para 
nossas carreiras e para as 
corporações nesse mundo 
virtual? Sempre penso so-
bre o fator humano e suas 
relações. Vamos precisar 
ter uma infraestrutura 
muito bem consolidada e 
em funcionamento. 

O wifi, num país como o 
Brasil, ainda não funcio-
na muito bem. Sabemos 
que é fato: o mundo está 
mudando, e quem não 
se adaptar vai se tornar 
obsoleto. O trabalho está 
sendo reinventado, não 
é de hoje. Claro que vão 
surgir demandas por pro-
fissionais especializados 
e, em breve, teremos, ao 
menos, 1 milhão de listas 
anunciando as “10 carrei-
ras mais demandadas pelo 
metaverso”. Aliás, isso já 
está ocorrendo.

Acredito que buscar esse 
conhecimento plural, esse 
olhar para as novidades 
e essa adaptação com 
flexibilidade é muito im-
portante, mas olhar para 
o presente é fundamental, 
pois é ele quem define o 
nosso futuro. A tecnologia 
é incrível, muda a cada 
dia e nos coloca à frente 
do nosso tempo. Mas não 
podemos nos esquecer 
das pessoas. Afinal, o que 
tem sido o grande desafio 
dessa pandemia, que está 
completando dois anos em 
2022? 

A falta de contato entre 
as pessoas, o toque, o olho 
no olho, a convivência do 
dia a dia. O virtual acaba 
nos distanciando da nos-
sa essência. Então, estar 
atento a isso é muito re-
levante. Somos seres que 
temos a necessidade de 
estar com outros seres. 

As empresas não podem 
acreditar que, a partir de 
agora, o mundo vai ser só 
no digital. O capital inte-
lectual e humano é ainda o 
que entrega os resultados, 
por mais tecnológica que 
seja uma organização.

(*) - Conselheiro de RH da ONG 
ChildFund e da ACMinas e 

conselheiro executivo da ABRH-MG, 
é CEO, board advisor e headhunter 

da Prime Talent.

David Braga (*)
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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: HIGOR RENATO DA SILVA BORGES ARAUJO, estado civil solteiro, 
profissão oficial de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1996), re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Borges 
Araujo e de Cintia da Silva. A pretendente: ANA CLÁUDIA SANTOS OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão balconista, nascida em Ibicaraí, BA, no dia (27/09/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Soares de Oliveira Filho e de 
Maria Célia Jesus dos Santos.

O pretendente: EDILELSON TERTULIANO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Tertuliano Ferreira e de Erundina Maria de Jesus. 
A pretendente: ARIANE GOMES RAMALHO, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Roberto Jose Ramalho e de Marcia Gomes dos Santos Ramalho.

O pretendente: DIEGO CARVALHO, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (01/03/1983), residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho 
de Miguel Luiz Andrade Carvalho e de Sandra Regina Romeiro Carvalho. A pretendente: 
ALINE DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão cuidadora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Batista do Nascimento e de Maria do Socorro de Morais.

O pretendente: KAIO FRANCO LOPES, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (02/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Ricardo Alexandre Lopes e de Maria Ines Franco da Silva Lopes. A pretendente: 
VIVIANE DA SILVA CONSTANTINOV, estado civil solteira, profissão assistente admi-
nistrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Constantinov e de Francisca da Silva Constantinov.

O pretendente: ELIEZER FLORÊNCIO VIANA, estado civil solteiro, profissão controla-
dor de acesso, nascido em Santa Maria do Salto, MG, no dia (19/12/1973), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Horaciano Florêncio Viana e de Maria 
Soares Silva. A pretendente: JOSIVÂNIA MARTINS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em Belo Jardim, PE, no dia (10/04/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues Martins e de Terezinha Cicera 
de Lima Martins.

O pretendente: FELIPE DANIEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (30/07/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Daniel Pereira da Silva e de Maria Silvia Angelo. 
A pretendente: SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Macaiba, RN, no dia (24/01/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nivaldo Fernandes de Oliveira e de Nazaré Fernandes de Oliveira.

O pretendente: CRISTIANO PEDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gráfico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Pedro da Silva e de Glaudenira Pereira da Silva. A pretendente: 
MARIA DAS DORES DA SILVA DE SOUSA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida 
em Anadia, AL, no dia (16/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Henrique Francisco da Silva e de Maria José da Conceição.

O pretendente: FÁBIO ALEXANDRE JANUÁRIO, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Januário Gabriel e de Maria das Graças Rosa 
Januário. A pretendente: ÉLLEN CARINA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
agente comunitária de saúde, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Sousa e de Edinalva 
Pinheiro de Sousa.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em Igaci, AL, no dia (28/12/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Paulo José Henrique dos Santos e de Maria Marinete da Silva Santos. A preten-
dente: ELENICE SANTOS RIBEIRO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Macarani, BA, no dia (03/08/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alcebiades Francisco Ribeiro e de Eleni Silva Santos.

O pretendente: CÉLIO VIEIRA GONÇALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Luis do Curu, CE, no dia (18/02/1973), 
residente e domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Célio Vieira Gon-
çalves e de Maria do Livramento Alves. A pretendente: CLAUDENICE BARRÊTO DOS 
SANTOS ALVES, estado civil viúva, profissão pensionista, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (09/06/1978), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Araújo dos Santos e de Celice Barrêto dos Santos.

O pretendente: HONORATO DA CONCEIÇÃO MOREIRA, estado civil divorciado, pro-
fissão empresário, nascido em Maraú, BA, no dia (22/09/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Floriano de Assis Moreira e de Antonia Maria da 
Conceição. A pretendente: PATRICIA MEDEIROS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão comerciante, nascida em Praia Grande, SP, no dia (07/07/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Bosco Anjo dos Santos e de 
Maria Jose Medeiros Neta.

O pretendente: ROBSON DE JESUS VIANA, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em Presidente Jânio Quadros, BA, no dia (18/09/1993), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Siocidio de Jesus Viana e de Jesulina de 
Jesus Viana. A pretendente: CLAUDIA APARECIDA SILVA FERREIRA, estado civil sol-
teira, profissão analista fiscal, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1983), residente 
e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Sebastião Ferreira Alves e 
de Maria das Dores Silva Ferreira.

O pretendente: ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS, estado civil solteiro, 
profissão conferente, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/03/1989), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Odivan de Freitas e de Raimunda 
Maisa de Oliveira. A pretendente: VERONICE CARNEIRO, estado civil solteira, profissão 
encarregada de loja, nascida em Passa e Fica, RN, no dia (12/07/1976), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Carneiro e de Irene Luiz Carneiro.

O pretendente: LUCAS ALBERTO SIQUEIRA LOPES, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Antonio Lopes e de Elis Regina Siqueira. A 
pretendente: EVELYN MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Catanduva, SP, no dia (06/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Arvelino da Silva e de Itamara Marques da Silva.

O pretendente: DAMIÃO FELIX DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funileiro indus-
trial, nascido em Igaracy, PB, no dia (08/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Luiz da Silva e de Francisca Salomé Felix Silva. A preten-
dente: VANESSA DE ALMEIDA LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (15/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Severino Gonçalves de Lima e de Maria Rosinalva de Almeida Leite.

O pretendente: ROGERIO LEANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Leandro dos Santos e de Lenalda dos Anjos Santos. A 
pretendente: AMANDA AMANCIO FERREIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Suzano, SP, no dia (18/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Severino Ferreira Filho e de Ruth Amancio Correia.

O pretendente: RICARDO AMARAL DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão cobrador 
de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Dantas de Souza e de Margarete dos Santos 
Amaral. A pretendente: ALINE FRANÇA BEZERRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Alagoinhas, BA, no dia (03/11/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco Bezerra e de Luzinete Lúcia de França Bezerra.

O pretendente: JONIELSON CARVALHO DE SOUZA COÊLHO, estado civil solteiro, 
profissão balconista, nascido em Juazeiro, BA, no dia (29/08/1998), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joniel de Souza Coêlho e de Elisandra 
Maria Carvalho Silva. A pretendente: IVONE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão conferente, nascida em Cabo, PE, no dia (26/06/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel José da Silva e de Maria Vitor da Silva.

O pretendente: SAMUEL BARRÊTO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (06/04/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de João Cupertino Barrêto e de Maria Joana Barrêto. A pretendente: HELLEN 
CRISTINA DOS SANTOS TABÔR, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (14/09/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antônio Anchiêta Gomes Tabôr e de Neilde Cardoso dos Santos Tabôr.

O pretendente: WILLIAN AQUINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edson Cardoso de Souza e de Midian Silva de Aquino Souza. 
A pretendente: SHEILA PEREIRA SELLIS, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Odair da Silva Sellis e de Maria Aparecida Pereira.

O pretendente: IGOR SANTIAGO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
agente de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1996), residente e 
domiciliado em Suzano, SP, filho de Valdemir Ferreira da Silva e de Cassia Aparecida 
Pereira. A pretendente: ALINE SILVA MENDES, estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1995), residente e domicilia-
da no Jardim das Oliveiras, São Paulo, SP, filha de Ermani Dias Mendes e de Ivanete 
Mendes Silva Dias.

O pretendente: ANTONIO COSMO DE LIRA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Vicência, PE, no dia (01/03/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Luiz Francisco de Lira e de Inêz Cosmo de Lima. A pretendente: VERA 
LUCIA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em 
Salvador, BA, no dia (14/07/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Pereira e de Celina Camilo dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1996), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Izael Lima Carvalho e de Lélia Ferreira da Silva. A 
pretendente: LHAIZA DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão consultora 
financeira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (10/07/1999), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Leandro de Lima Souza e de Priscila Oliveira 
Barboza de Moura.

O pretendente: ANDREI MARQUES CAETANO, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Caetano e de Rosana Marques Caetano. A pretendente: 
ANDRESSA VIEIRA DO CARMO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Laurindo Leite do Carmo e de Judith Vieira do Carmo.

O pretendente: EVERTON BRITO DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1988), residente e domiciliado no Itaim 
Paulista, São Paulo, SP, filho de Silvio Henrique de Assis e de Gildete Brito de Assis. A 
pretendente: ALINE FLORES DA SILVA, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/07/1994), residente e domiciliada no Itaim Paulista, São 
Paulo, SP, filha de José Ferreira da Silva e de Vania Flores dos Santos.

O pretendente: DANIEL NASCIMENTO GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão 
agente de relacionamentos, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/06/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rodnei Gonçalves Pereira e de 
Luciana do Nascimento. A pretendente: LORENA PEREIRA LIMA, estado civil solteira, 
profissão analista comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel da Silva Lima e de Erica 
Fernanda Pereira da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista 
de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1992), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Luiz Evangelista Souza e de Creuza Lima Santos 
Souza. A pretendente: CAROLINE MARTINS MARQUES, estado civil solteira, profissão 
arquiteta, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/01/1998), residente e domiciliada na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Marcelo de Godoy Marques e de Marcia Moreira 
Martins Marques.

O pretendente: JOSÉ ILDO MARIANO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (08/02/1976), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Cicero Mariano da Silva e de Maria Leni da Silva. A pretendente: SILVANA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida em Itamaraju, 
BA, no dia (16/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Domingos Teodoro dos Santos e de Sisnalva Maria dos Santos.

O pretendente: RILDO ANGELO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão arte finalista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Onivair Ângelo da Silva e de Esmeralda da Silva. A pretendente: 
MÁRCIA CAJANI, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/02/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nelson Cajani e de Maria Helena de Souza Cajani.

O pretendente: DEVERSON CARDOSO SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Cardoso Silva e de Mariza 
Souza Cardoso Silva. A pretendente: JACQUELINE DOS SANTOS SILVA, estado civil 
solteira, profissão designer gráfica, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/11/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Souza Silva e 
de Luciana Maria dos Santos Silva.

O pretendente: JOSÉ SILVAN LOPES, estado civil solteiro, profissão técnico de segurança 
do trabalho, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1981), residente e domiciliado na 
Vila Curuça, São Paulo, SP, filho de José Ivan Lopes e de Gecy Fernandes Lopes. A pre-
tendente: VANESSA DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/1987), residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, filha de Rosalvo Alves Sobrinho e de Olivia dos Santos Alves.

O pretendente: JOSÉ REINALDO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão caldeireiro, 
nascido em Caldas, MG, no dia (23/10/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Pereira e de Maria Aparecida Pereira. A pretendente: JULIA 
GRASIELE TATARO, estado civil solteira, profissão assistente fiscal, nascida em Goiorerê, 
PR, no dia (24/02/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Osvaldo Tataro e de Laura Braz Martins.

O pretendente: MAIKON DOUGLAS PEREIRA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco da Silva Oliveira e de Berusa Rodrigues Pereira. 
A pretendente: VICTÓRIA ALVES MACIEL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/02/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilson Ferreira Maciel e de Silvia Alves Costa.

O pretendente: NATANAEL RODRIGUES DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão 
químico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira de França e de Evanina Rodrigues da 
Silva. A pretendente: NATHIELE LAYNARA DOS SANTOS BEZERRA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mário José dos Santos Bezerra e de 
Maria Madalena dos Santos Bezerra.

O pretendente: DENOM MOREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão operador 
de motosserra, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Ferreira de Lima e de Marilene Moreira 
da Silva. A pretendente: PATRICIA SANTOS FERREIRA, estado civil divorciada, 
profissão cabeleireira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (12/07/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jairo Nascimento Ferreira e de 
Leide Santos Ferreira.

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

Arthur Furlan (*)

Mudar de espaço é sempre 
um desafio: organizar tudo 
o que precisa ser levado, 
empacotar, encaixotar, 
transportar e organizar 
novamente. E no meio de 
toda essa trajetória, coisas 
podem se perder. Da mesma 
forma, migrar a hospedagem 
de um site pode ser perigoso 
se não há organização e 
planejamento

A movimentação necessita 
de muita cautela, já que 
consiste no encaminha-

mento de todo o banco de da-

dos, e-mails, apontamento do 
domínio (DNS), configurações e 
informações de uma plataforma 
antiga para uma nova. Qualquer 
erro nesse processo pode ser 
devastador. Além da perda de 
dados, a falta de atualização do 
banco de dados é um problema 
comum, que normalmente acon-
tece pela demora na finalização 
do procedimento. 

Além disso, o site pode ficar ins-
tável ou fora do ar, por isso, ficar 
atento aos códigos e configurações 
é fundamental. Listo aqui outros 
pontos fundamentais para uma 
migração segura: 
	 •	Monte uma equipe para 

cuidar da movimentação - 
assegurar a tarefa à uma equipe 

de gestão e ter disponível todos 
os dados de acesso da antiga 
plataforma de hospedagem é 
essencial para manter a segu-
rança. O gestor também precisa 
estar inteirado sobre todos os 
arquivos e conteúdos que se-
rão transferidos, para que seja 
possível corrigir falhas antes 
de prejudicar diretamente o 
servidor. 

  É evidente que nem todas 
as empresas podem e devem 
contratar uma equipe para essa 
função, por isso já existem no 
mercado serviços “on demand” 
e até mesmo soluções automa-
tizadas para isso.  

	 •	Faça backup com (FTP) – 
além do File Transfer Protocol, 

um gerenciador de arquivos 
também funciona. É preciso 
configurar o sistema de nome 
de domínios (DNS) e seguir o 
protocolo SSH, que assegura a 
troca de informações protegi-
das entre o servidor remoto e 
o cliente. Além disso, é preciso 
verificar a qualidade e o volu-
me dos dados e a eficiência 
do software utilizado para a 
operação.

	 •	Aposte na nuvem – o proce-
dimento se tornou tendência, 
pois oferece um excelente 
custo-benefício, exige menores 
recursos de armazenamento 
e possibilita que aplicativos, 
serviços completos e parciais 
sejam migrados com bastan-

te proteção. Lidar com um 
processo tão importante e 
arriscado pode ser estressante, 
principalmente pela pressão de 
que se algo der errado, todo o 
site pode ficar comprometido. 

Por isso, confiar esta tarefa a 
uma equipe especializada em 
sites é a melhor solução. A migra-
ção de hospedagem pode trazer 
uma performance melhor para 
empresas que não estão satisfei-
tas com seu atual servidor. Não 
tenha medo de arriscar e mudar, 
mas deixe o trabalho nas mãos 
dos especialistas. 

(*) - É CEO da Cloudez, empresa que organiza 
e automatiza as atividades operacionais, desde 

a hospedagem cloud até cobranças (https://
www.cloudez.io/).

Migração de site: como fazer de modo seguro?
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos A segurança da 
informação requer 

capacitação e soluções 
inteligentes

Destaque entre os 
debates e principais 
pesquisas do ano 
passado na área 
da tecnologia, 
a segurança da 
informação será uma 
das tendências para 
2022

Em meio a casos sig-
nificativos de ata-
ques cibernéticos 

e aumento no número de 
ocorrências de sequestro 
de dados, a mensagem 
geral para este ano é 
clara: é hora de capacitar 
profissionais de segurança 
da informação, treinar os 
colaboradores, e aumentar 
a maturidade da TI com 
investimento contínuo em 
soluções de segurança e 
monitoramento para evitar 
problemas futuros. 

Dentre as inúmeras es-
tratégias para combater 
ataques de ransomwares 
e outros tipos de ameaças 
à integridade do ambiente 
virtual, o passo mais im-
portante e que também é 
o que exige menor inves-
timento, é estruturar uma 
boa política de segurança 
da informação adequada 
às necessidades e carac-
terísticas do negócio. Com 
uma política bem definida 
é mais fácil realizar um 
trabalho de conscienti-
zação dos colaboradores, 
fazendo com que a cultura 
de segurança da infor-
mação permeie todos os 
setores e departamentos 
da empresa. 

Cada link clicado equi-
vocadamente através da 
rede corporativa ou em um 
e-mail malicioso, pode le-
var a uma paralização total 
das atividades da corpo-
ração, gerando prejuízos 
muitas vezes incalculáveis. 
Daí a grande importância 
em realizar trabalhos de 
conscientização dos cola-
boradores.  

Investimento contínuo, 
seja em soluções in house, 
ou, na terceirização de 
soluções de segurança são 
igualmente necessários 
para aumentar a maturi-
dade do ambiente de TI 
e tornar o ambiente mais 
seguro. Hoje em dia, o mer-
cado oferece soluções de 
firewall, backup, disaster 
recovery, monitoramento, 
dentre outros, na modali-
dade “as a service”. Nesta 
modalidade, as soluções 
são contratadas como 
serviço, que já incluem 
equipamentos e licenças 
no pacote, garantindo so-
luções sempre de ponta, 
a um custo mais acessível 
para as empresas. 

Um estudo da PwC Di-
gital Trust Insights 2022 

aponta que 45% das em-
presas brasileiras (26% 
no mundo) preveem um 
aumento de pelo menos 
10% nos investimentos 
em segurança de dados. 
No entanto, ainda existem 
aqueles que não estão 
preparados para isso. No 
mundo, cerca de 25% das 
empresas têm pouca ou 
nenhuma compreensão 
do impacto e de como a 
vulnerabilidade digital 
pode afetar o ecossistema 
corporativo. Infelizmente, 
muitos destes, só entende-
rão a importância do tema, 
ao sentir na própria pele o 
transtorno e prejuízo que 
um ambiente parado pode 
causar. 

Com a entrada em vigor 
da LGPD, as empresas 
passam a responder ainda 
mais pela segurança dos 
dados de seus colabora-
dores, clientes e terceiros. 
Na própria relação entre 
empresas, é cada vez mais 
comum que os contratos já 
tragam cláusulas que exi-
jam a adequação à lei. Con-
sequência natural disso, 
será um amadurecimento 
do tema da segurança de 
dados. 

Felizmente, em eventos 
recentes realizados pela 
Flowti, identificamos um 
grande desejo dos profis-
sionais de TI em aumentar 
os esforços e investimen-
tos em segurança para os 
próximos anos. Isso inclui 
capacitar-se mais, reali-
zar mais treinamentos de 
conscientização dos cola-
boradores e investimento 
contínuo em soluções 
inteligentes e preditivas. 

Dito isso, é fundamental 
voltar os olhares para a 
segurança da informação 
em 2022. E esta não é uma 
tarefa somente dos profis-
sionais de TI. É necessário 
o envolvimento e engaja-
mento da alta direção e 
lideranças das empresas, 
pois serão eles os respon-
sáveis por transmitir essa 
cultura e conscientizar 
todos os colaboradores da 
organização. 

Não importa o segmento 
de atuação do seu negócio. 
Uma empresa preocupada 
com a segurança da in-
formação e proteção dos 
dados gera maior credi-
bilidade e confiança para 
seus clientes. Se você quer 
ter mais um diferencial no 
mercado, manter o seu 
ambiente seguro também 
virtualmente, é sem dúvi-
das uma das chaves para 
a continuidade do seu 
negócio.  

(*) - É CEO da Flowti 
(https://flowti.com.br/).  

Paulo Schorr (*)

9www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: YURI PEREIRA PIMENTA RIBEIRO, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1992, 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: 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 Sil-
va. A pretendente: SHERON SOUZA DO NASCIMENTO, profissão: auxiliar de saúde 
bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/07/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Milton Lindolfo do Nascimento e de 
Elisangela Santos de Souza do Nascimento.

O pretendente: SILVANO PEREIRA DE MENEZES, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lajedo, PE, data-nascimento: 10/06/1948, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Maria Pereira da Silva. A pretendente: LURDES MAURÍCIO 
DA ROCHA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itaguajé, PR, data-
nascimento: 20/02/1956, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Clemente 
Maurício da Rocha e de Carmem Vazze.

O pretendente: HUMBERTO APARECIDO ROBERTO, profissão: motorista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Dois Córregos, SP, data-nascimento: 25/05/1959, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Roberto e de Maria Aparecida Zerbi-
nato Roberto. A pretendente: DILENE DE ASSIS NEGREIROS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 23/04/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Vitorino de Negreiros e de 
Francisca de Paula Assis Negreiros.

O pretendente: JOÃO VICTOR DA SILVA LACERDA, profissão: auxiliar de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Furtado de Lacerda e de Priscila Cas-
sandra da Silva. A pretendente: JULIANA PEREIRA DA SILVA, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/2002, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Pedro da Silva e de Eliana 
Pereira da Silva.

O pretendente: FAHIR DOS REIS SALLUM, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jorge Sallum e de Hilda Pires dos Reis. A pretendente: MAYA-
RA DE PAULA SERAFIM, profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de João Laercio Rodrigues Serafim e de Elenice Aparecida de Paula Serafim.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA XISTO, estado civil: solteiro, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Gelson Jose Xisto e de Marcela Vicente da Silva. A pretendente: HELOISA MO-
REIRA FREIRES, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/03/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo Freires 
e de Andreia Moreira Freires.

O pretendente: JOÂNDERSON DE JESUS ALVES, profissão: revisor de tecido, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ipubi, PE, data-nascimento: 15/11/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de João Andrelino Alves e de Maria Aparecida da Silva 
Alves. A pretendente: DEBORA DA SILVA VILELA, profissão: arrematadeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Amarildo Francisco Vilela e de Maria Celia Ca-
lado da Silva Vilela.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, profissão: aposentado, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Gravatá, PE, data-nascimento: 13/12/1954, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Francisco dos Santos e de Matilde Genui-
na da Conceição. A pretendente: ELENITA FERREIRA DA SILVA, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Triunfo, PE, data-nascimento: 19/12/1966, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Maxado da Silva e de Adolfina Ferreira 
da Silva.

O pretendente: JORGE RINALDI ESPOSITO, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sergio Oliveira Esposito e de Susette Rinaldi Esposito. A preten-
dente: BRUNA DAYLA DE OLIVEIRA PAES, profissão: cuidadora de idoso, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jandira, SP, data-nascimento: 10/03/1997, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Antenor Paes e de Dilva Miranda Oliveira.

O pretendente: PAULO DE SOUZA COSTA, profissão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1964, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Albertino de Souza Costa e de Severina de Souza Costa. A pre-
tendente: SUELÍ APARECIDA CASSOLA, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1967, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Cassola e de Thereza de Jesus Cassola.

O pretendente: FRANCISCO WELLINGTON DE LIMA, profissão: instalador de forro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Miguel, RN, data-nascimento: 28/07/1973, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Alves de Lima e de Maria de 
Lourdes Silva. A pretendente: MARIA EDIVANIA BRAZ, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 23/03/1977, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Fernando Braz e de Maria Edileuza 
Braz.

O pretendente: VICTOR PEREIRA DA SILVA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/2003, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Vladis Pereira da Silva e de Renata Cristina Pereira da Silva. A 
pretendente: STEPHANE FARIAS MOREIRA, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/09/2001, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Moreira Pinto e de Vilma 
Farias dos Santos Pinto.

O pretendente: GUILHERME ALVES DE SOUZA, profissão: auxiliar de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/2000, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauricio Justino de Souza e de Katia Alves 
da Silva Souza. A pretendente: MILKA RODRIGUES DE ARAUJO, profissão: nutricio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 
12/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Rodrigues de Arau-
jo e de Catarina Leopoldina de Araujo.

A pretendente: AGATHA VARELLA DE SOUZA, profissão: gerente, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jailson de Souza e de Flavia Varella de Souza. A pretenden-
te: VANESSA XAVIER DE CERQUEIRA, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Etevaldo Paranhos de Cerqueira e de Maria Xavier dos Santos.

O pretendente: ROGERIO GOMES, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/11/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Julia Maria Gomes. A pretendente: ELIANE ALVES DA FON-
SECA DUBESKI, profissão: pensionista, estado civil: viúva, naturalidade: Tamarana, 
PR, data-nascimento: 06/03/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Valdevino Alves da Fonseca e de Maria de Lourdes Faustino Fonseca.

O pretendente: JEFFERSON MOREIRA NASCIMENTO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jailson Cunha Nascimento e de Maria do Carmo 
Moreira Nascimento. A pretendente: JOSIANE MAÍSA SILVA CAVALCANTE, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Micias da Silva Cavalcante e 
de Maria Ocileide Almeida Silva.

O pretendente: LUCAS BRENDO ALVES, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Ailton Vicente Alves e de Maria Amalia dos Santos Alves. A pre-
tendente: STEFANI DE OLIVEIRA QUEIROZ, profissão: dentista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Claudio Nazareno Souza de Queiros e de Fabiana de Oliveira 
Santos de Queiroz.

O pretendente: PATRICK NOEL DE SOUSA, profissão: marceneiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Luxemburgo-Grão-Ducado de Luxemburgo, data-nascimento: 
17/12/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Orlando de Sousa e de 
Ana Maria de Melo. A pretendente: GLEICE KELLEM FERREIRA DA SILVA, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 12/01/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lucineide Ferreira da Silva.

O pretendente: JOÃO VITOR DIAS DA SILVA SANTOS, profissão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edmilson Borges dos Santos e de Beatriz Dias 
da Silva. A pretendente: LETICIA SOUZA RODRIGUES, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos Silva Rodrigues e 
de Maria de Fatima de Souza Rodrigues.

O pretendente: BARTOLOMEU TEOFILO DA SILVA, profissão: ajudante de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 25/08/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Teofilo da Silva e de Josefa 
Maria da Silva. A pretendente: SUELI GONÇALVES, profissão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Gonçalves e de Germana Rosa Gonçalves.

O pretendente: WELLINGTON DE CARVALHO FERREIRA, profissão: encarregado de 
obras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Trindade Ferreira e de Edi-
leuza de Carvalho Ferreira. A pretendente: DANIELE BARROS DA SILVA, profissão: 
analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 22/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco 
Carlos da Silva e de Wilma Barros da Silva.

O pretendente: VANDERLEI BARBOSA, profissão: manutenção, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1971, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Severino Soares Barbosa e de Valderes Soares Barbosa. A 
pretendente: DAIANE CRISTINA SABINO DE MELO, profissão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdomiro Severiano de Melo e de Rozilda 
Sabino de Melo.

O pretendente: THALES SOUSA SILVA RIBEIRO, profissão: analista técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Rogerio da Silva Ribeiro e de Antonia 
Aparecida de Sousa Ribeiro. A pretendente: ESTHER PENA PINHEIRO DA SILVA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 
31/03/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alan Aguiar Pinheiro da 
Silva e de Mônica Suely Silva Pena.

O pretendente: HENRIQUE DAVID CONFESSOR OLIVEIRA, profissão: programa-
dor de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/12/2001, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Evandro Almeida Olivei-
ra e de Elizangela Confessor Oliveira. A pretendente: AMANDA GABRIELLE BARROS 
DE OLIVEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/12/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
de Oliveira Silva e de Telma Barros Rodrigues.

O pretendente: GUSTAVO VIEIRA RODRIGUES, profissão: gráfico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Rodney Ivo Rodrigues e de Valdenice Americo Vieira Rodri-
gues. A pretendente: ADRIELI KATHIEVENE MESQUITA LAURINDO, profissão: peda-
goga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adriano Rodrigues Laurindo e de 
Marta das Neves Mesquita.

O pretendente: HERBERT ANDRADE COSTA, profissão: lavador automotivo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/2003, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Leonardo dos Santos Costa e de 
Viviana Lucas de Andrade. A pretendente: JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA, profis-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/04/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Zacarias de Oliveira 
e de Valquiria de Souza.

O pretendente: LUCIMAR VITURINO DOS SANTOS, profissão: metalúrgico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Viturino dos Santos e de Leonor Maria dos 
Santos. A pretendente: CLAUDINEIA SILVA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Planaltino, BA, data-nascimento: 30/03/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnaldo Silva dos Santos e de Estelita Silva 
Rocha dos Santos.

O pretendente: ADRIANO DA SILVA AMARAL, profissão: ajudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Armando Ferreira do Amaral e de Maria Rosa da Silva. A 
pretendente: KAROLINE MARQUES BATISTA ALVES, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista Alves e de Darci Marques Lobato.

O pretendente: ALLAN BOTELHO DA SILVA, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1991, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Edmario Rosa da Silva e de Eliete Botelho da Silva. 
A pretendente: AMANDA LIMA DA COSTA, profissão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio da Costa e de Sara Alves de Lima.

O pretendente: IGOR SILVA DE FREITAS, profissão: atleta, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 29/02/1996, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Freitas e de Ionice Ferreira da Silva. A 
pretendente: VICTORIA MASCARENHAS SANTANA, profissão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Pereira de Santana e de Gildete Francisca 
Mascarenhas.

O pretendente: ANDRÉ BORGES DUARTE, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 24/09/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Geraldo Alves Duarte e de Edileuza da Conceição Borges. A 
pretendente: KAREN NUNES FERREIRA NASCIMENTO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/2001, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Teofilo Ferreira Nascimento e de Ivone Nunes da Silva 
Ferreira Nascimento.

O pretendente: ADRIANO SILVA DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/2003, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Jose dos Santos e de Marcia Silva Almeida. 
A pretendente: ANA CAROLINA FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, profissão: ope-
radora de SAC, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/08/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wellington da Silva San-
tos e de Caroline Francisco dos Santos.

O pretendente: KAIQUE PEREIRA PIMENTEL, profissão: metarlúgio, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/2000, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Edeilson Pimentel e de Maria de Fatima Pereira Pimentel. 
A pretendente: RAPHAELA CRISTINA GADELHA COSTA DO NASCIMENTO, profis-
são: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ronaldo Luis do Nasci-
mento e de Celia Cristina Santos da Costa.

O pretendente: ENILSON HENRIQUE LOPES PRATES, profissão: auxiliar de treina-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Enilson Xavier Prates e de Eliene 
Rodrigues Lopes. A pretendente: BEATRIZ BEZERRA DA SILVA, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/12/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adilson Bezerra da Silva 
e de Maria Clemente Bezerra da Silva.

O pretendente: CRISTIANO FLAVIO BASILIO FRIAS JUNIOR, profissão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/07/1999, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cristiano Flavio Basilio Frias e de Cris-
tiane da Silva. A pretendente: SARA VITORIA PEREIRA LEMOS, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 27/08/2004, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Alann Cardeck Alves Lemos e 
de Rosangela Pereira Vagmaker Lemos.

O pretendente: JANDERSON DE OLIVEIRA, profissão: motorista de aplicativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 20/10/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Benedito de Oliveira. A 
pretendente: GABRIELA SANTOS SILVA, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/2001, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lidio Santos Silva e de Isabel Cristina 
Santos Silva.

O pretendente: VANDERLEI DINIZ COUTINHO, profissão: operador de máquinas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/06/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Dalva Alves Diniz. A pretendente: MARIA BA-
TISTA DE SOUSA, profissão: revisora, estado civil: solteira, naturalidade: Novo Oriente, 
CE, data-nascimento: 26/12/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Manoel Batista de Sousa e de Maria Batista de Oliveira.

O pretendente: ALAN SINDOR PEREIRA, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francisco Sindor Pereira e de Maria Gonçalves Lima Pereira. 
A pretendente: JENNIFER DOS SANTOS ROCHA, profissão: auxiliar de serviços ge-
rais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Alves da Rocha e de 
Zenaide Pereira dos Santos.

O pretendente: HEVANDO PORCINIO MACHADO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Açucena, MG, data-nascimento: 11/04/1978, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Ernestino Borges Machado e de Tereza Porcinio Ma-
chado. A pretendente: JULIANA MAGNO SOARES, profissão: agente comunitária de 
saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osman Araujo Soares e de Dinalva 
Magno dos Santos Soares.

O pretendente: MARCOS VINICIUS PEREIRA CAVALCANTE, profissão: barbeiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Max Eduardo Cavalcante e de Lidia Sales 
Pereira Cavalcante. A pretendente: TAMIRES XAVIER OLIVEIRA, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Batista Oliveira e de 
Laudinea Xavier Oliveira.

O pretendente: DENIVALDO CESÁRIO DA ROCHA, profissão: líder de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1965, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agostinho Cesario da Rocha e de Maria 
de Belem Rocha. A pretendente: ANALITA RICARDO DA SILVA, profissão: do lar, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Buerarema, BA, data-nascimento: 06/10/1952, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Enéas Ricardo e de Maria Senhorinha 
da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO JUNIOR, profissão: mecânico de 
refrigeração, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/06/1987, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Carlos Al-
berto de Araujo e de Maria Jose Jesuino de Araujo. A pretendente: JUCIVANIA DUQUE 
ALVES, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de João Duque Alves e de Almira Alves Correia.

O pretendente: JONEL CHARLES, profissão: operador de informática, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Republica do Haiti, data-nascimento: 03/01/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joreel Charles e de Gaston Marie Denise. A 
pretendente: MARIE PATRICE DUPLESSY, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 14/07/1979, residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, filha de Lafayette Duplessy e de Paulette Laine.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: FABIANO AURELIO FORTE, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, 
no dia (17/09/1976), profissão empresário, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Forte e de Alzira Monteiro do Amaral 
Forte. A pretendente: ANDREA MARTINS ANTONIO, nascida em Mogi das Cruzes, SP, 
no dia (04/06/1986), profissão empresária, estado civil divorciada, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Artur Antonio Neto e de Almerita Martins de 
Oliveira Antonio.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

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